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55 og 182Aaby og Bjergsted Sognekald ang. * *

Aager, Udkast til Lov, hvorved Rentefoden i visse Tilfælde frigjøres og Straffen
821797 ogfor Aager forandres m. v.. * * ** *

Aalborg, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen
87sammesteds ang.* * * * * 2 *

Aalborg, allerhøieste Rescript ang. den Contribution, der af Indvaanerne samme¬
847steds erlægges til Byens Vægter= og Brandkasse. * *

Aarhuus Helbredelsesanstalt for Sindssyge, Beretninger om dens Virksomhed 17 og890

Embedet som Byfoged og Politimester samt Notarius publicus og Raad¬

mand i Aarhuus og Embedet som By= og Raadstueskriver samt Raad¬

mand sammesteds ang. 675 og 694* * * * *

Embedet som ordineret Catechet ved Domsognet og som første Lærer
655583 ogved den høiere Drenge=Borgerskole sammesteds ang.* * * * * * *

Aarslev og Tiilst Sognekald ang... 397302 og

Afløsning af Naturalbyrder, see: Hoveri,Tiendevæsen, Landet.

Affindige, see: Sindssvage.

Algier, ang. Betingelserne for fremmede Udvandrere for at befordres frit dertil

og nedsætte sig sammesteds 199* * *

Alimentationsbidrag, Amtet bør det meddeler Approbation til saadantinden

Bidrags Inddrivelse ved Udpantning, affordre Reqvirenten Beviis for, at det

paagjældende Barn er ilive; derimod paaligger det ikke Fogden at afæske

Reqvirenten saadant Beviis 577* * * *

Aller og Taps Sognekald ang. 822* *

Allested og Veile Sognekald ang.*  *     367 og 479

Almanak, see: Calender.

Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn:

4Commission nedsat for at gjøre Forslag til dets Omorganisation
2

Embedet som Præst ved bemeldte Hospital og Abel=Cathrines Stiftelse ang.. 30

Althing, see: Island.

Amnesti meddeelt forhenværende Premierlieutenant ved det 1ste Dragonregiment

H. B. M. G. E. v. Holstein * *   * * .* * . .   942



IV

Side

Apothek, oprettet i Landsbyen Skibsted 999

Apothekerbevillinger meddeelte Forskjellige. .. 726 og 999

Appel:

Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig, Patent ang. dens Oprettelse.. 90

en Underretsdom, hvorved en Person i Henhold til Fdgn. af 11te April

1840 §§ 51, 52 og 76 var tilfunden en Mulkt af 5 Rdl. for bedrageligt

926Forheld, antagen ei at kunne appelleres

Armeen, see: Landmilitæretaten.

Arrest:

naar den Sum, hvorfor der ved en Arrest søges Sikkerhed, udgjør over 1000

Rd., bør der, selv om Arrest kun foretages paa Person, ifølge Sportelregle¬

mentets § 48 svares Promillegebyr 415
*

en Arrestforvarer er berettiget til at beregne sig Betaling for Brød til

Arrestanterne efter gangbar Priis 652

Udkast til Lov om en Forhøielse i de for Gjeldsarrestanter anordnede Under¬

holdningspenge... 793
* * * * * * *

See iøvrigt: Justits= og Politivæsen, Straffeanstalter.

Arv:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. testamentariske Dispositioners

Retsgyldighed uden allerhøieste Confirmation 97
*

enFæstningsslave kan ikke ansees berettiget til, uden høiere Approbation, i

levende Live at disponere over en ham efter hans Indsættelse i Slaveriet

tilfalden Arv 577

ang. hvorledes der skal forholdes med uaffordrede Arvemidler efter i Vestindien

658afdøde Militære af Underklasserne * * * *

ang. hvorvidt Fruentimmer under 18 Aar med Retsvirkning kunne oprette
706Testamente * * *

See iøvrigt: Testamenter, Skiftevæsen, Overformynderie.

Assurance, see: Brandvæsen.

Auction:

ang. Forauctionering af underordnede Militæres Efterladenskaber i Vestindien

633* *uden Auctionsforvalterens Mellemkomst. * * * * *

Vemmetofte Klosters særegne Auctionsjurisdiction ophævet* * * *   635

See iøvrigt: Retsgebyrer.

Aviser, Blade og andre Tidsskrifter:

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod Tidsskriftet: „die Grenzboten“ i Hertug¬

dømmet Slesvig 85
* * * * * * *

487—491Action beordret mod flere Dagblade. * *

„Altonaer ZeitungBekjendtgjørelse ang. Forbud imod at holde Bladet:

943* *Hertugdømmet Slesvig

Her¬Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Forbudet mod „Altonaer Zeitung“ i

1003
* *tugdømmet Slesvig.

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Forbudet mod Bladet: „Itzehoer Wochen¬

1003blatt“ i Hertugdømmet Slesvig.* *

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Forbudet mod Bladene: „Fædrelandetog

1004„Dagbladet“ i Hertugdømmet Slesvig  .*
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535Baarse og Beldringe Sognekald ang.* * * * * * .* . . . . 453 og

Bagere:

allerhøieste Resolution ang. Ophævelse af den hidtil bestaaende Indskrænkning

i Adgangen til at ernære sig ved Hvedebrødsbagning i Kolding 941* * * *

Bagere ansete berettigede til i Trangstilfælde at hente den til deres Bedrift

nødvendige formalede Sæd fra Møllen ogsaa om Søndagen, dog ikke i

Gudstjenestetiden * * * *  . . . . 941

See iøvrigt: Næringsvæsen.

Ballerup og Maaløv Sognekald ang. *  * * *  *  350 og 454

Banken, see: Nationalbanken.

5Begravelse, Fattiglemmers, ang. Udredelse af Omkostningerne dertil

Beneficerede Sager:

Spørgsmaal ang. en beskikket Sagførers Adgang til at erholde Salair og

Befordringsgodtgjørelse i en beneficeret Sag, der blev afgjort ved Forlig. 533

610i beneficerede Sager er der ei indrømmet Portofrihed* * *

Bjerregrav, Aalum og Thanum Menigheder, ang. det der ledige residerende
583Capellani* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Biveie, see: Veivæsenet.

Blade, see: Aviser.

Blidstrup Sognekald ang. 119 og 200*

Bogense, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolensamme.

steds ang. 14 og 152* *

959Bogtrykkerier, Bevillinger dertil meddeelte * *

Bomme, Lov om Nedlæggelse af Bomme i Sjælland med Undtagelse af dem,

der findes paa gamle Kjøbenhavns Amt 421
* * * ** *

Bornholm, angaaende Controllen med de Værnepligtige, der fra deøvrige Dele
995af Kongeriget flytte til Bornholm. * * * * * * * *

1007Brahetrolleborg og Krarup Sognekald ang. 935 og* * * *

Branddammes Rydning, ang. Fordelingen af dette Arbeide eller af Omkost¬

66ningerne derved paa en Communes Beboere* * * * ** * * * * *

Brandvæsen:

725ang. Opkrævning af et forøget Brandcontingent for Landets Vedkommende

Extract af de danske Landbygningers Brandforsikkringsregnskab for Aaret fra

1ste April 1853 til 31te Marts 1854 737
* *

Extract af de danske Kjøbstæders Brandforsikkringsregnskab for fra 1steAaret

April 1853 til 31te Marts 1854 927

Bredsted Sognekald ang.: 943* * *

Bregninge Sognekald ang.. 367
2 277 og* * * * *

Bregninge og Bjergsted Sognekald ang. 711671og* * * *

Bremerholms Menighed i Kjøbenhavn, Catechetembedet der ang. . .. 550 og 615

Breve, see: Postvæsenet og Communalvæsenet.

Bryndum og Vester=Nebel Sognekald ang.. *
30

Brændeviinsbrænderier:

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Brændeviinsbrænderibeskatning .. 376
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Brændeviinsbrænderier:

Brændeviinsbrændere ansete berettigede til i Trangstilfælde at hente den til

deres Bedrift nødvendige formalede Sæd fra Møllen ogsaa om Søndagen,

dog ikke i Gudstjenestetiden 941* * * * * *

Bevillinger meddeelte til Brændeviinsbrænderiers Anlæg 959

Budget, see: Finantsvæsenet.

Bygningsvæsenet:

Udkast til Lov, indeholdende nogle Bestemmelser i Henseende til Bygninger,

der opføres i Staden Kjøbenhavn eller dens nærmeste Omegn 73
* *

Loven derom 265
* *

den i Frdg. 6te April 1832 § 14 4 Forskrift om Indrykning ved nyegivne

Bygningers Opførelse og Bestemmelse af Erstatning herfor antagen allene at

kunne komme til Anvendelse, hvor det er en ny Bygning, som skal opføres

1001til Gaden
* * * * ** * * * * * * *

Spørgsmaal om, hvorvidt en Bygningsforandring kunde ansees som Hoved¬

1001reparation eller som Ombygning * * * * **

269Byskat, ang. Indførelsen af en saadan i Kjøbenhavn* * * * * * * *

Bøndergods, see: Landet, Hoveri, Lehn.

Børn, see: Forældre og Børn.

C.

Calender, Forbud mod Indførelse i Hertugdømmet Slesvig af den i det Schultziske

Officin i Kjøbenhavn trykte Skriv= og Reisecalender, samt Skriv=Calender

eller daglig Lommebog for Aaret 1854 30
*

Capitelstaxten for 1853 Aars Afgrøde, Fortegnelse deroverm. m.  . . . . 457

Chausseer, see: Veivæsenet.

Cholera=Epidemi, see: smitsomme Sygdømme.

Christianshavn, Embedet som Præst ved Vor Frelsers Menighed der ang. 792 og 888

906Christiansø, en egen Valgbestyrelse der oprettet

745Classelotteriet, Rigsraadets Betænkning over Udkast til en ny Plan derfor .

Colonialraad, see: Vestindien.

Communalvæsenet:

allerhøieste Resolution ang. Kjøbenhavns Communeafgifters Opkrævuing
185* * * *for 1854

269ang. Indførelsen af en almindelig Byskat i Kjøbenhavn

ang. de øvrige Sogneforstanderskabsmedlemmers Ret til at føre Control med

Præstens Administration af Fattigvæsenet, samt om hvorvidt der paahviler
574* * * *dem Ansvar for dennes Forvanskning af Fattigvæsenets Midler *

Sogneforstanderskabsmedlem er ikke beføiet til at vægre sig ved at deeltageet

i Udførelsen af de af Forstanderskabets Pluralitet til Forebyggelse af Cholera
662

* * *besluttede Huusvisitationer, men kan tvinges dertil ved Dagmulkter
Spørgsmaal, om en valgt Formand i Sogneforstanderskabet kan fritages for

de ham som saadan paahvilende Forretninger, maa afgjøres af Forstander¬

skabet selv mod Recurs til Amtsraadet, eller til Amtet, hvis der er peri¬
731* * * *culum in mora
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Communalvæsenet:

Formanden i et Forstanderskab kan i Tilfælde af Vægring ved at udføre sine

Forretninger paalægges Dagmulkter, samt eventualiter undergives justitiel

Tiltale.. 731* * * * * *

Eieren af en Hovedgaard kan først, naar han derpaa har thinglæst Skjøde, være

berettiget til som saadan at tiltræde Sogneforstanderskabet 732

Udkast til Lov om nogle Forandringer i Landcommunalanordningen af 13de

August 1841 763* * * * * * * *

Udkast til Regulativ for Handelspladsen Silkeborgs oeconomiske Bestyrelse 834

Sogneforstanderskabet kan ikke uden Ansvar vægre sig ved at modtage Breve

fra private eller fra offentlige Autoriteter, om de end ikke ere frankerede

eller attesterede eller betegnede som Fattigsager eller forsynede med Ved¬

kommendes Segl eller Paaskrift, men maa søge Regres til Portondgiftens

Erstatning hos Afsenderen, naar Brevets ufrankerede Afsendelse har været

916* * *uhjemlet
2

See iøvrigt: Skatter, Fattigvæsenet, Skolevæsenet.

Confirmation, en af Rigsdagen vedtagen Lov, indeholdende nogle forandrede

Bestemmelser i Anordningerne om Skolegangen og den offentlige Confirmation,

481nægtet allerhøieste Stadfæstelse* * * * * * * * * *

149Courantmønt, ang. dens Inddragelse   * * *  *

See iøvrigt: Møntvæsenet.

Creditforening:

Kundgjørelse ang. Stadfæstelse af Tillæg til Statuter for en Creditforening

335af Kjøbstadgrundeiere i Nørrejylland.

Kundgjørelse ang. Stadfæstelse et Tillæg til Statuter for en Creditforeninga

af Grundeiere i Sjællands= og Lollands=Falsters Stifter 966

Criminal= og Politiret, see: Justits¬ og Politivæsenet.

Curator, see: Myndighed.

Cuuromkostninger, see: Fattigvæsenet.

D.

Daarevæsen, see: Sindssvage, Medicinalvæsenet

Dampskibe:

Forholdsregler til Iagttagelse afBekjendtgjørelse fra Indenrigsministeriet ang.
509Førerne af Damp= og Seilskibe, der møde hinanden 2

582for Søetatens Vedkommendelignende Bekjendtgjørelse fra Marineministeriet
567og495Damsholte Sognekald ang. * * * * *

er bortfalden ved Grund¬Dannefæ, den Greverne tillagde Ret til Dannefæ
707lovens § 97

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

Delinqventer, see: Justits= og Politivæsenet.

Digevæsenet, Patent ang. Udskrivning af de Bidrag, der ifølge allerhøieste Patent

af 29de Januar 1800 skulle ydes af samtlige Marsklande i Hertugdømmet

749Slesvig til den almindelige Digekasse* *

Distriktsdeputerede i Hertugdømmet Slesvig,Bekjendtgjørelse angaaende den
29fremtidige Forretningsgang ved deres Valg * * * .



VIII

Distriktslæger:

de Befordringspligtige kunne paastaae at præstere Befordring for Distriktslægen

paa Reiser til Sognets fattige Syge med Heste og Vogn, og ere ikke

pligtige at levere Forspandsheste allene.* * * * *

ang. Størrelsen af de Diæter, der tilkomme Læger for Reiser til syge Værne¬

pligtige.*

vedkommende Physicus eller Distriktslægeer i Almindelighed berettiget til af

afholde alle legale Obductionsforretninger, men ei til Afholdelse af Syns¬

forretninger, hvortil Øvrigheden kan reqvirere den Læge, der er nærmest

ang. hvorledes og af hvem Tiden ti saadanne Forretninger skal berammes

en privat Læge, der skjøndt han ei dertil er pligtig, efterkommer en Reqvisition

af det Offentlige om Udførelsen af en Forretning, kan ei fordre høiere Be¬

taling derfor end Distriktslægen ** *

en Distriktslæge anseet uberettiget til at fordre Gebyr for en afgiven Erklæring

i en Paternitetssag

Dok for Orlogsflaaden, Udkast til Lov om Kongeriget Danmarks Andeel i Ud¬

redelsen af Udgifterne til en saadan.

Loven derom * * * * * * * * * * * * * *

Domainerne:

Udkast til Lov omAfhændelse af Frederiksgave Hovedgaard med Tilhørende

Loven derom
*

Lov om Afhændelseaf Udesundby Mølle ved Frederiksund.

Lov om Afhændelse af Domainen Jægerspriis

Udkast til Lov ang. Afløsning af de Arvefæsterne paa de kongelige Domaine

godser ifølge deres Skjøder paahvilende, i Fdgn. af 26de Juni 1844 §

omhandlede Kjørsler * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dommerkorn:

Erstatningen derfor skal i Tilfælde af Vacance forholdsviis fordeles mellem

Formand og Eftermand * *

Afgjørelse af et opstaaet Spørgsmaal om, hvorvidt en hidtil ydet Præstation

af Ost var afløst i Forbindelse med Dommerkornet

Domstole, see: Justits= og Politivæsenet.

Durup og Tøndering Sognekald ang. * * * * * * * * * * *

Dyrtiden:

Lov' ang. et overordentligt Lønningstillæg for de ringere aflagte offentlige

Bestillingsmænd

Circulære om at Dyrtidsunderstøttelse i de communale Regnskaber bør af¬

sondres fra egentlig Fattighjælp.
* *

Understøttelse efter Dyrtidsloven af27de November 1853, naar der i Henhold

til samme er truffet en almindeli¬ Foranstaltning i en Commune, tilkommer

dennes trængende Beboere, uden Hensyn til, om de der have Forførgelsesret

E.

Ebeltoft og Draaby Sognekald ang.
* *

Efterlysning af en Person allene i det Øiemed at erholde Forklaring om hans

Forførgelsessted kan ei fordres iværksat ..

2
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Finantsvæsenet:

tilUdkast til Lov om Eftergivelse og Nedsættelse af Summer, der skyldes

Statskassen for modtagne Forskud paa Gage, Pension o. desl. 42

Loven derom
*

299
* *

Udkast til Lov om Kongeriget Danmarks Andeel i Udredelsen af Omkostnin¬

43gerne ved Anlæget af en Dok for Orlogsflaaden. * *

Loven derom. 281*

Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855. 305

Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts

3701854.* * *

Statsbudget for hele Monarkiet for Finantsaaret fra 1ste April 1854 til

31te Marts 1855 585

Udkast til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret fra 1ste April 1853

795til 31te Marts 1854.
* *

Statsregnskab for Kongerigets Vedkommende for Finantsaaret fra 1ste April

8601853 til 31te Marts 1854

Udkast til Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1855 til 31te Marts

9781856.*

See iøvrigt: Domainerne, Møntvæsenet, Skatter og andre offentlige

Pligtpræstationer.

Findeløn, den Godtgjørelse af jundne Oldsagers Metalværdi, som Plakat 7de

707August 1752 tilsiger, kan ikke tilkomme Andre end selve Finderen

Fiskeri, Circulære fra Indenrigsministeriet, hvorved forlanges aarlige Indberet¬

ninger om Fiskeriet i Liimfjorden 529

822Flade og Sønderdraaby Sognekald ang. 710 og

Flag og Faner:

Bekjendtgjørelse ang. Indskjærpelsen af de for Hertugdømmet Slesviggjæl¬

429dende Bestemmelser om Brugen af Flag og Faner paa Landjorden*

Ophævelse af Forbudet mod Flagheisning for Kongerigets Vedkommende 725*

Circulære fra Indenrigsministeriet om at Skibe tilhørende fremmede krigs¬

førende Magters Undersaatter, naar disse først efter Krigens lidbrud have

erholdt dansk Borgerret, ei ere berettigede til at fare under dansk Flag..857

Folkethinget, see: Rigsdagen.

Forbrydere, see: Justits= og Politivæsenet.

Forligsvæsenet:

en Retsskriver ikke anseet pligtig til ved Thinglæsning af et Forlig, der ikke

stiftede Panteret, at meddele Paategning paa samme om de Debitors Bo

paahvilende ældre Forhæftelser* * * * 414* * * *

ang. Valget af de i Tyendeloven befalede Forligsmæglere i Tyendesager ..451

en Forligelsescommission anseet uberettiget til at afvise en Sag af den Grund,

at den antoges at høre under Politiretten, og fordi Parterne havde ladet

møde ved deres Hustruer 534* ** * *

Beretning om de i Forligelsescommissionerne i Danmark i Aaret 1852 fore¬

tagne Sager 930* * * * * *

See iøvrigt: Justits= og Politivæsenet, Tiendevæsenet.

Formues= og Leilighedsbidrag:

ang. Indførelsen af en saadan Beskatning i Kjøbenhavn 269
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Formues= og Leilighedsbidrag:

ang. Præsters og Skolelæreres Forpligtelse til at svare Communebidrag efter

548 og 1002Formue og Leilighed* * *

See iøvrigt: Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer.

Forsamlinger, Circulære fra Justitsministeriet om Opsyn med Forsamlinger paa

491Grundlovens Aarsdag. * * * * *

Forskud paa Gage, Pension o. desl., see: Finantsvæsenet,

Forstvæsenet, see: Skov= og Jagtvæsenet.

Forsørgelse af Fattige, see: Fattigvæsenet.

Forældre og Børn, Amtet bør, inden det meddeler Approbation til et Alimen¬

tationsbidrags Inddrivelse ved Udpantning, affordre Reqvirenten Beviis for,

at det paagjældende Barn er ilive; derimod paaligger det ikke Fogden under
577Forretningen at afæske Reqvirenten saadant Beviis* * * * * * * * *

See iøvrigt: Stedfader.

39Frederiksgave Hovedgaard, Udkast til Lov om dens Afhændelse..
369Loven deromt.

ogFrederikshavns Citadel, Embedet som Præst ved Garnisonsmenigheden der 719 822

695Frederikstad, Embedet som Præst ved den evangelisk=lutherske Kirke der ang...

Fredskov, see: Skov= og Jagtvæsenet.

Fribefordringer og Frikjørsler:

2de Medlemmer udnævnte af Regjeringen til at tiltræde de Commissioner,

der ifølge Lov af 7de Septbr. 1853 for hvert Amts Vedkommende skulle

4bestemme Vederlaget for de i Krigens Tid ydede militære Fribefordringer.

til Befordring til Distriktslægen paa Reiser til Sognets fattige Syge kan

66ikke tilsiges Forspandsheste allene

Kjørsler til Kirkers og Kirkegaardes Vedligeholdelse og nye Kirkegaardes

117Anlæg, ang deres Fordeling* * * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Repartition af den Godtgjørelse, som

de Undersaatter, der hidtil have været pligtige til uden Betaling at yde al¬

mindelige Befordringer, have at erlægge for denne Forpligtelses Ophævelse

for Tisrummet fra 1ste Mai 1846 til ultimo Marts 1854 690* * * * *

Udkast til Lov ang. Afløsningen af de Arvefæsterne paa de kongelige Domaine¬

godser ifølge deres Skjøder paahvilende, i Forordningen 26de Juni 1844

§ 2 omhandlede Kjørsler 771* * *

See iøvrigt: Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer.

Fyrvæsenet:

Betænkning, afgivet af Rigsraadet, ang. Udkast til en Plan til Belysningaf

det danske Monarkies Kyster 780

dekjendtgjørelse fra Marineministeriet ang. Indretningen af et Speilfyr vedB

933Stør=Mundingen  *  *

Fengselsvæsenet:

Patent ang. en Forhøielse i Bidraget til Straffeanstalten i Glückstadt 177*

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Tugthuusstraffens Fuldbyrdelse 324

905Commission nedsat til at prøve Planer til et nyt Forbedringshuus i Sjælland

Circulære fra Justitsministeriet, hvorved omsendes et nyt Schema for Ind¬

beretninger ang. Fængselsvæsenet, navnlig med Hensyn til Arrestdagenes og

Arrestanternes Antal 998



XIII

Side

Færøerne:

Lov om Udvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige Anordninger

og Love til Færøerne * * * * * 33* *

Lov om Udvidelse af Arveloven af 21de Mai 1845 til Færøerne 36

665Beretninger om Forholdene paa Færøerne 45, 267, 528, 955* * * * og

Lov om Ordningen af Skole= og Underviisningsvæsenet paa Færøerne 201*

Instruction for Lærerne ved Thorshavn Skole. 210

Jagtlov for Færøerne 236* * * * *

Lov om Færøernes Lagthing 422* * * * * * *

Beretning om Revisionen af de Færøerne vedkommende Regnskaber, dens

Fremme ved Udgangen af Aaret 1853* * * 705
** * *

Udkast til Lov om Ophævelse af den Kongelige Enehandel paa Færøerne 774 og 805

Oversigt over Antallet af de i Aarene 1851 og 1852 paa Færøerne behand¬

lede Skifter 963

Beretning om de ved Forligelsescommissionerne paa Færøerne forligte Sager

i Aarene 1850, 1851 og 1852 931* * * * * *

Fæstere og Fæstegods, see: Landet.

Fæstningsslave, en saadan kan ikke ansees berettiget til uden høiere Approbation at

577disponere over en ham efter hans Indsættelse i Slaveriet tilfalden Arv.

Föhr, Hovedpastoratet ved St. Johannis=Kirken der ang. 431

G.

Gaardmænd og Bøndergaarde, see: Landet, Hoveri.

Gadstrup og Syv Sognekald ang.  495 og 567

Gager og andre Embedsindtægter:

Lov ang. et overordentligt Lønningstillæg for de ringere aflagte offentlige

Bestillingsmænd* 1

Udkast til Lov om Eftergivelse og Nedsættelse af Summer, der skyldes til

42Statskassen for modtagne Forskud paa Gage, Pension o. desl.

Lov derom* 299* ** *

Lov om Lønning for de under visse Domstole ansatte Embedsmænd. 211* *

Circulære fra Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, hvori forlanges

vedkommende Autoriteters Betænkning over et paatænkt Lovforslag om

Forbedring i Skolelærernes Kaar 497* *

Circulære fra Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet ang. en for¬

øget Understøttelse af Skolelærerhjælpekasserne 607

Erstatning for Dommerkorn skal i Tilfælde af Vacance fordeles forholdsviis

mellem Formanden og Eftermanden 1634* * *

Spørgsmaal om hvorvidt en hidtil ydet Præstation af Ost var afløst i For¬

bindelse med Dommerkorn 634* * * * * *

bevilgede SkolelærereFortegnelse over Lønningsforbedringer, der ere i

Aarene 1852, 1853 og 1ste Halvdeel af 1854. 641* * * * * * *

See iøvrigt: Retsgebyrer, Justits= og Politivæsen.

Gammelhaderslev Sognekald ang... 1005

Gangdagsarbeide, see: Hoveri og andet Pligtarbeide, Skatter og andre offentlige

Pligtpræstationer.
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Garding Hovedpastorat ang.   .    .    302

Gasvæsen:

Lov ang. Toldbegunstigelser med Hensyn til Gas= og Vandledninger samt

andre store Anlæg for Communernes Regning. ..

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang det Samme* * 39

Planerne til Indførelse af Gas=, Vand= og Kloakanlæg i Kjøbenhavn, ang. deres

Approbation. * *
267

Approbation meddeelt Kjøbenhavns Commune til Optagelse af Laan, blandt

Andet til Gasanlæg. 901* * * * * * * * ** * * *

Geistlighed, see: Kirke og Geistlighed.

Generaldeciforaterne for Skattevæsenet, see: Revisionsvæsenet.
—

Gensdarmeriet i Slesvig, ang. Forandring i sammes Organisation 69

Gjeldsarrest, see: Arrest.

Gjern og Skannerup Sognekald ang.
* *

951*

Gladsaxe og Herløv Sogne, Fundats for Trængende der. 118*

Glückstadt Straffeanstalt, Patent om Forhøielse i CommunernesBidrag dertil. 177

Gottorp Amt, Actuarialembederue der ang. * * 654* * *

Grundloven af 5te Juni 1849, Udkast til Grundlovsbestemmelse om Indskrænk¬

ning i samme * * ** 761
* * * * * * * * * * * * *

See iøvrigt: Ministrene og Ministerierne.

Grønland:

Lægepost i Nordgrønland ang. 335
*

Beretning om Revisionens Fremme forsaavidt grønlandske Regnskaber angaaer 705

Oversigt over Antallet af de paa Grønland i Aarene fra 30te Juni 1850

til samme Tid 1852 behandlede Skifter 963* ** * * * * * * * *

Gudom og Fabjerg Sognekald ang.. 653 og 711*

Gudstjeneste, ang. Afholdelse af en Ugedags=Gudstjeneste i Kjøbenhavn. 65

See iøvrigt: Kirke og Geistlighed.

Gundlev Sognekald ang.* * * * *
* * * * * * * .* . . . . * 14

Sygdømme.Guul Feber, see: smitsomme

H.

Haandværk og Haandværkere, ang. Beregning af Gebyrerne i Politiretssager

mellem Haandværksmestere og Fabrikanter paa den ene, og deres Svende,

Drenge og Haandlangere paa den anden Side 661* * * * ** * * * * * *

See iøvrigt: Næringsvæsen.

Hammelev Sognekald ang. 710 og 742

Hammer og Horsens Sognekald ang.. 302*

Hammerichske Legat for Studerende ved Kjøbenhavns Universitet fra de slesvigske

Skoler, Fundats for samme  *        * * . 393

Handel og Handlende:

Lov ang. den direkte Indførsel fra andre Verdensdele samt ang. Tarifen for

Lastepenge.* 121* * * * * * * * * * * * * * * *

386Patent for Hertudømmet Slesvig ang. det Samme.. * *

213Udkast til Lov om Skibsfart og Handel paa Island133 og

417Loven derom * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



XV

Haudel og Handlende: Side

Bekjendtgjørelse ang. en fornyet Anvendelse af Forordningen af 4de Mai

1803 om Søfart og Handel i Krigstider 390* *

Lov indeholdende nogle Bestemmelser ang. Handel med Kornvarer og Brød422

Plakat om Ret for de paa Island bosatte faste Handlende til at beseile andre

Steder paa Kysten end de autoriserede Handelssteder* * * 487

Udkast til Lov om Ophævelse af den Kongelige Enehandel paa Færøerne 774

See jøvrigt: Næringsvæsen.

Handewitt Menighed ang.* * * 695* *

Hartkornsskatter, see: Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer.

Hasle, Nordre Herred og Hammershuus Birk, Skriverembedet der ang. 822 og887

Hassing=Refs og Hillerslev=Hundborg Herreders Jurisdiction, Forandring deri 68

Hassing og Villerslev Sognekald ang... 302 og 396

Helligdage:

Lov, indeholdende Tillæg til § 2 i Forordningen 26de Marts 1845.* * * 481

Bagere og Brændeviinsbrændere anseete berettigede til i Trangstilfælde at

hente den til deres Bedrift nødvendige formalede Sæd fra Møllen ogsaa

om Søndagen, kun ikke i Gudstjenestetiden
* * 941*

Hestesyn, Circulære fra Indenrigsministeriet, at de tidligere paabudne extra¬

*ordinære Hestesyn maae bortfalde 342

Hesteudredning, Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig om Udbetalingaf

*Godtgjørelse for stillede Nationalrytterheste 349
*

Hjelmslev og Gjern Herredsfogderi ang... 8655og

Hindsholm Herredsfogderi ang... 199

Hirschholm Birkedommerembede ang.. 151

Hohner Herredsfogderi ang. 30* * *

Hohner Actuariatembede ang. 654* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Holsten:

Bekjendtgjørelse ang. Ophør af de i §§ 5—8 i Loven af 26de Juli 1853

om Ophævelse af Toldforskjellen mellem Danmark samt Slesvig og Holsten

nævnte midlertidige Indskrænkninger for Samfærdselen med Holsten. 365

513Verordnung betreffend die Verfassung des Herzogthums Holstein

Holstein, Premierlieutenant, Bekjendtgjørelse om Amnesti for ham .. 942* *

Horsens, Embedet som Catechet og første Lærer ved Borgerskolen samme¬

86steds ang. * * * * * * * ** *

Horsens Straffeanstalt, Præesteembedet der ang. . 277

Hovedlandeveie, see: Veivæsen.

Hoveri og andet lignende Pligtarbeide til Private:

348Udnævnelse af en ny Formand for Afløsningen af Huusmænds Pligtarbeide

Udnævnelse af nye Formænd for Hoveriafløsningen.2 967 og 1003* * * **

Beretning om de i Tidsrummet fra 1ste Mai 1852 til 1ste Mai 1853 af¬

holdte Forretninger til Afløsning af Huusmænds Pligtarbeide og Gaard¬

mandshoveriet 569* *

Beretning om Fremgangen med Naturalhoveriets Afskaffelse i samme Tidsrum570

Spørgsmaal om, hvorvidt nogle Klapjagtsdage, der allene støttede sig paa

gammel Vedtægt, og ei vare indbefattede under den for Hovedgaardens

Vedkommende stedfundne Afløsning af Hoveriet, rettelig kunde indføres i

nu udstedende Fæstebreve. 714



XVI

Side

til Private:Hoveri og andet lignende Pligtarbeide

et i Aaret 1853 udstedt Fæstebrev hvorved der var paalagt Fæsteren at for¬

rette 52 Arbeidsdage om Aaret,anseet gyldigt, da det støttede sig paa en

forinden Emanationen af Forordningen 27de Mai 1848 indgaaet mundtlig

Contract 754
* * * * * * * ** *

noget Arbeide, som en Gaardmand ved et til en Huusmand udstedt Fæstebrev

paa en Lod af Gaardens Tilliggende havde forpligtet sig til at præstere til

denne, antaget ikke at kunne fordres afløst paa den i Lov 4de Juli 1850

ommeldte Maade . * * .   *  * *  * * * . 915

See iøvrigt: Landet.

508Hundegalskab, ang. Forholdsregler mod Hundegalskab i det sydlige Jylland..
Hurup Sognekald ang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 743694 og

Hütten Herreds Actuarembede ang.* 654

Huusmænd og Huse, see: Hoveri og andet lignende privat Pligtarbeide, Landet,

Skatter.

Hvornum=Snæbum Sognekald ang. 615 og* 671* * *

Hæderstegn for Underofficerer og andre med dem i Klasse staaende Personer

49af Armeen * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

Høiesteret:

Lov om Lønning for de under Retten ansatte Embedsmænd 211

Beretning om afgjorte Sager i Høiesteret i Tidsrummet fra 3die Marts 1853

*til 16de Februar 1854 230* * * * * * * * * * * * *

ang. Uniformen for Høiesteret 638* *

Høietostrup Sognekald ang.*  * * *    * . . .  .  453 og 495

I.

Iagtvæsenet:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Iagtretten 123

Iagtlov for Færøerne 236

Spørgsmaal ang. nogle i et Godses Fæstebreve betingede Klapjagtsdages

Lovlighed* 714

Tillæg til Underretning for dem,som ville underkaste sig den anordnede

Forstexamen* 926
* * * * *

Indenrigsministeriet,see: Ministrene.

Indfødsret:

C.Lov, hvorved Indfødsret meddeles H. Sødring 213* *

Proprietær M. Steinthal til Kyø og hans
——*

2de Søuner * 613

Proprietær J. H. Faber og hans 2de

Sønner* * 673
* *

G. Stephens, const. Lector ved Kjøben¬

havns Universitet 674
* * * *

For¬Indqvartering, Forordning for Hertugdømmet Slesvig betræffende enkelte

andringer af og Tilsætninger til Forordningen 9de Mai 1806 ang. Ind¬

qvartering i Tilfælde af overordentlige Troppesamlinger. * * * * * 130

—



XVII

Side

Intendanturen, Armeens, see: Landmilitæretaten.

Jordemoder, ang. hvorledes Lønnen og de øvrige Emolumenter til en i en Kjøb¬

stad med tilliggende Landdistrikt ansat Jordemoder burde fordeles mellem

Byen og Landet* * 932* *

Island:

Udkast til Lov om Handel og Skibsfart paa Island 213133 og* * * *

Loven derom 417* * * * * * * * * *

ledige Sysselmandsembeder ang. 903* * * 150 og

Reikiavig, Præsteembedet ved Domkirken sammesteds ang. 277

Plakat om Ret for de paa Island bosatte faste Handlendetil at beseile

487andre Steder paa Kysten, end de antoriserede Handelssteder * * *

Beretning om Revisionen af de Island vedkommende Regnskaber for Aaret

fra 1ste Juli 1853 til 30te Juni 1854, dens Fremme 704* ** *

Beretning om de ved Forligelsescommissionerne paa Island foretagne Sager

i 1850, 1851 og 1852 931* *

Oversigt over Antallet af de i 1851 og 1852 paa Island behandlede Skifter963

Kundgjørelse ang. Erhvervelsen af islandske Søpas og om Formen for

samme 1000* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Justitsministeriet, see: Ministrene.

Justits= og Politivæsenet:

Jurisdictionsforandringer:

Bekjendtgjørelse ang. Oprettelsen af en ny Jurisdiction for Silkeborg

Handelsplads og omliggende Landdistrikt 46* * 2* * *

Forandring i Hassing=Refs og Hillerslev=Hundborg Herreders Jurisdictioner 68

Patent ang. Jurisdictionen paa de adelige Godser, det adelige St. Johannes

Kloster og i de octroierede Koge i Hertugdømmet Slesvig 92*

Bekjendtgjørelse ang. Wilhelminekogens Indlemmelse i Landskabet Eiderstedt

i Hertugdømmet Slesvig 429* * * * * * * * * * * * *

Justitssager:

sitmod Smed Frederik Hansen Kjær af Knabstrup for at have ombragt

uægte Barn * *
57** * * *

mod Riels Rasmussen Tulleruphuus for Mord, Tyveri og Indbrud 353

mod Hans Andreasen eller Andersen for Ildspaasættelse og Assurancesvig 537

mod Hans Peter Wilhelm Nielsen for Mord, Mordbrand og Tyveri 697
* *

en Retsbetjent anseet berettiget til at beregne sig Betaling for 2de til Brug

ved Aflæggelsen af Sorø Academies Hovedkasseregnskab forlangte Attester

om hvilke Auctioner, der i Løbet af et vist Tidsrum vare afholdte over

Materialier, Academiet tilhørende* * * * * 13

Retsbetjent ikkun anseet berettiget til at beregne sig det Halve af det ien

Sportelreglementets §§ 100 og 124 bestemte Salair for en afholdt Licitation

over Tilbygning m. v. til en Skole i et Landsogn* * * 13
* *

fremmede Løsgjængeres Transport ud af Landet, ang. Udredelsen af Om¬

kostningerne dertil * * * * * 66* * *

Circulære fra Krigsministeriet om hvilke Troppeafdelinger og Autoriteter man

har at henvende sig til for at erholde Underretning om udtjente Militæres

vita anteacta, naar de senere actioneres ved de civile Domstole.. 81 og 614

Patent ang. Oprettelsen af en Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig. 90

I)
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Justits= og Politivæsenet:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Behandlingen af Criminalsager

i 1ste Instants
* 9* * * *

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. adskillige Civilsagers Behandling

i 1ste Instants
* * *

Patent ang. en Forhøielse af Bidraget til Straffeanstalten i Glückstadt ..

Lov om Lønning for de under visse Domstole ansatte Embedsmænd.

Beretning om afgjorte Sager i Høiesteret i Tidsrummet fra 3die Marts

1853 til 16de Februar 1854* *

Anordning til at forhindre Løsgjængeri i Vestindien*
Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Tugthuusstraffens Fuldbyrdelse.

en Retsskriver ikke anseet pligtig til ved Thinglæsning af et Forlig, der ikke

stiftede Panteret, at meddele Paaategning om ældre Forhæftelser paa De¬

bitors Bo * * *

ifølge Sportelreglementets § 48 bør der svares Promillegebyr, naar den Sum

hvorfor der ved Arrest søges Sikkerhed, udgjør over 1000 Rdlr., selv

om Arrest kun foretages paa Person * ** * * * * * * * * *

487Action beordret mod flere Dagblade .. * * * * * *

Circulære fra Justitsministeriet ang. at Øvrighederne skulle have Opsyn med

de Forsamlinger, der afholdes paa Grundlovens Aarsdag* * * * * *

Spørgsmaal ang. en beskikket Sagførers Adgang til at erholde Salair og

Befordringsgodtgjørelse i en beneficeret Sag, der blev afgjort ved Forlig

en Forligelsescommission anseet uberettiget til at afvise en Sag paa Grund

af, at den antoges at høre under Politiretten, og fordi Parterne havde

ladet møde ved deres Hustruer * *

Ingen kan paa Grund af sin Religionsbekjendelse fritages for at efterkomme

Lovgivningens Forskrifter om Forpligtelse til at tage fast Tjeneste eller om

Løsgjængeri. ** * * *

Amtet bør, inden det meddeler Approbation til et Alimentationsbidrags Ind¬

drivelse, affordre Reqvirenten Beviis for, at det paagjældende Barn er

ilive; derimod paaligger det ikke Fogden at afæske Reqvirenten saadant Beviis

Spørgsmaal om, hvorvidt fuldt Gebyr efter Sportelreglementet § 124 skal

svares for en Licitationsforretning over Præstegaardes Ombygning eller

Opførelse*

tilDiæter Jog Befordringsgodtgjørelse til en Sættedommer, der var beskikket

at optage et Thingsvidne, paalagte Reqvirenten, men antoges derimodei

at kunne inddrives ved Udpantning * *

vedkommende Physicus eller Distriktslæge skal i Almindelighed afholde alle

legale Obductionsforretninger, hvorimod Øvrigheden til Synsforretninger

kan reqvirere den Physicus eller Distriktslæge, der er nærmest* * *

den i Sportelreglementet § 147 bestemte Betaling for Oplæsning af Bekjendt¬

gjørelser om Auctioner skal kun erlægges eengang, uagtet Bekjendtgjørelsen

kan angaae flere Auctioner

i beneficerede Sager er Portofrihed ei indrømmet, ligesom der ei heller haves

Hjemmel til at lade Portoudgifterne udrede af det Offentlige, hvorimod det

er den beneficerede Part selv, der har at bære dem. * * *

Side
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96

177

211

230

285

324

414

415

491

491

533

534

561

577

577

578

579

610

610
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Jusiits= og Politivæsenet:

en Retsskriver anseet beføiet til at give en thinglæst Meieriforpagtningscon¬

tract Paategning om, at vedkommende Eiendom var pantsat

Omkostningerne ved Anskaffelsen af Støvler og Uniform til en Politibetjent

og Arrestforvarer i en Kjøbstad kunne ikke udredes af Politikassen

ang. fra hvilken Tid den Frist af et Aar skal regnes efter hvis Udløbet

Recognitionsgebyr for at være forbleven hensiddende i uskiftet Bo efter en

afdød Ægtesælle ifølge Forordningen 20de October 1819 § 1 ikke længer

* *kan inddrives ved Udpantning

Forhører kan,Udskrift af de over en for Tyveri mistænkt Person optagne

naar Forfølgning mod ham er ophørt, ei nægtes ham mod sportelmæssig

* *Betaling*

Armeens Intendantur er berettiget til at lade sine Retssager udføre paa

ustemplet Papir og uden Retsgebyr* * *

Erstatning for Dommer= og Skriverkorn skal ved forefaldende Vacance for¬

holdsviis fordeles mellem Formanden og Eftermanden

Spørgsmaal om, hvorvidt en aarlig Præstation af Ost var afløst i Forbindelse

med Dommerkorn * * * ** *

Vemmetofte Klosters særegne Auctionsret, ang. dens Ophævelse.
idet er kun, hvor Udskrifter af Auctionsprotokoller udelukkende ere begjærte

det Øiemed at benyttes som Regnskabsbilage, at de ifølge Plakat 3die Juni

1842 kunne fordres leverede uden Gebyrs Erlæggelse * *

ang. Uniformen for Auctionsdirecteuren i Kjøbenhavn og Personalet paa hans

Contoir. * *

ang. Uniformen for Høiesteret, Landsoverretterne, Kjøbenhavns Criminal= og

* * *Politiret samt Assistenterne ved Kongens Fogeds Contoir

er Retsskriver anseet berettiget til at beregne sig sædvanligt Gebyr for 2 til

Finantsministeriet indsendte Udskrifter af Auctioner, der vare afholdte over

2 for Skatterestancer udlagte Eiendomme .* * *

ang. Beregning af Gebyrer i Politiretssager mellem Haandværksmestere eller

Fabrikanter paa den ene og deres Svende, Drenge og Haandlangere paa

den anden Side
* **

Straffeattester, som meddeles dem, der stille sig for Værnepligtige, bør

skrives paa stemplet Papir og derfor erlægges Gebyr* *
*

Mormoner kunne ikke fritages for Eeds Aflæggelse i Rettergang* *

Politimesteren er, uanseet Sundhedscommissioners Oprettelse, fremdeles plig¬

tige at vaage over Sundhedspleien i hans Jurisdiction og træffe de i

saa Henseende fornødne Foranstaltninger, dog efter nærmere Conference

med vedkommendt Sundhedscommissioner, forsaavidt han derved kunde

komme til at collidere med disse *

for en af Kammeradvokaten reqvireret Beskrivelse af Domsakten i en af ham

ført Sag kan ei af Retsskriveren fordres Betaling. * * *

Bevilling til at erhverve Mortificationsdom paa en bortkommen Kjøbecontract

kan ei erholdes, saalænge Parterne ei ere enige om Kjøbecontractens Op¬

hævelse

Spørgsmaal om Kirkearbeidets Fordeling mellem de Pligtige hører under

9*

Side
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707

708
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Justits= og Politivæsenet:

Øvrighedens Afgjørelse, hvorimod Spørgsmaal, om hvorvidt Arbeidet over¬

hovedet paahviler Vedkommende, hører under Domstolene * *

Afskrifter af Domsconclusioner til Benyttelse som Regnskabsbilag bør med¬

deles uden Betaling * * **

Aalborg Vægtervæsen, ang. Contributioner til Samme * ** * *

Commission nedsat til at prøve Planer til et paatænkt nyt Forbedringshuus

i Sjælland

en Underretsdom, hvorved en Person i Henhold til Fdgn. 11te April 1840

§ 51, 52 og 76 var tilfunden en Mulkt af 5 Rd. for bedrageligt Forhold,

antagen ei at kunne appelleres* * * * * * *

naar Hammerslag ei gives for det ved en Auction gjorte høieste Bud, men den¬

nes videre Fremme standses, og Forlig umiddelbart derefter indgaaes, hvor¬

ved Eiendommen sælges til den Høistbydende, kan der ikkun tilkomme Auc¬

tionsdirecteuren Gebyr som for forgjæves Opraab.

Distriktslæge anseet uberettiget til at erholde Gebyr for en afgiven Erklæ¬en

ring i en Paternitetssag. * * * *

Circulære fra Justitsministerict, hvorved omsendes et nyt Schema for Ind¬

beretninger ang. Fængselsvæsenet, navnlig med Hensyn til Arrestdagene og

* * * *Arrestanternes Antal * * * * *

See iøvrigt ogsaa: Arrest, Appel, Retsgebyrer, Udpantning.

Jægerspriis, Lov om Afhændelseaf denne Domaine*

Jøder, Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Jødernes Forhold

K.

583 ogKallundborg, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer der ang..

en afKammeradvokat, for en af ham reqvireret Beskrivelse af Domsakteni

ham ført Sag kan ei af Retsskriveren fordres Betaling...

Karlebo Sognekald ang. 182 og* * * * *

Kjerteminde Byfogedembede ang.*

Borger¬Kjerteminde, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved

skolen der ang...

Kirke og Geistlighed:

ang. Afholdelse af en Ugedags=Gudstjeneste i Kjøbenhavn

An¬Kjørsler til Kirkers og Kirkegaardes Vedligeholdelse og nye Kirkegaardes

læg, ang deres Fordeling .. * *

Synsforretninger over Kirkerne i Aaret 1853

BiskopBekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Udnævnelsenaf en

for bemeldte Hertugdømme .* * *

Ansættelse af en Feltpræst for den dansktalende Deel af de i Holstengarni¬

sonerende Tropper* * * * * *

af Rigsdagen vedtagen Lov, indholdende nogle forandrede Bestemmelser ien

Anordningerne om Skolegangen og den offentlige Confirmation, nægtet aller¬

høieste Stadfæstelse* *

ang. Sognepræsters Forpligtelse til at svare Communebidrag efter Formue og

Leilighed.

Side

715

736

847

905

926

942

960

998

178

376

672

707

264

199

903

65

117

29.

395

479

481

548



XXI

SideKirke og Geistlighed:

allerhøieste Resolution om Tilladelse for Præsterne til at prædike over andre

555end de befalede Søn= og Helligdagstexter

ang. Udstrækningen af den Huusmænd og Inderster paahvilende Forpligtelse til
571Kirkearbeides Udførelse* * * *

575ang. hvorvidt Vidner ere nødvendige ved Vielser* * * *

Spørgsmaal om hvorvidt fuldt Gebyr efter Sportelreglementets § 124 skal svares
577for en Licitationsforretning over Præstegaardes Ombygning eller Opførelse

allerhøieste Resolution ang. en Revision af den af Roeskilde Præsteconven

601udgivne Psalmebog * ** * * *

Gangdagsarbeide til Kirkers og Kirkegaardes Vedligeholdelse maa, saalænge

det udføres in natura, paahvile Gaardmændene allene efter Hartkornet, men

715kan af disse fordres udført af Communen ved leiede Folk

de Arbeids¬Spørgsmaal om Kirkearbeidets Fordeling og Ordning mellem

hvorvidt Ar¬pligtige hører under Øvrighedens Afgjørelse;Spørgsmaal om

715beidet overhovedet paahviler Vedkommende,under Domstolene* * * * *

Diæter og fri Befordring til et extraordinært Kirkesyn, foretaget af Provsten

med tiltagne Synsmænd til Bedømmelse af, hvorvidt Kirkeeieren har afhjul¬

pet Mangler ved Kirken inden den ham isaa Henseende foreskrevne Frist,

906maae afholdes af Kirkeeieren* * * *

See iøvrigt: Skatter og andre offentligePligtpræstationer.

719 og 887*Kirkehvalsø og Særløse Sognekald * * *

Kjøbecontract, Bevilling til at erhverve Mortificationsdom paa en bortkommen

om ContractensKjøbecontract kan ei erholdes, saalænge Parterne ei ere enige

708Ophævelse

303Kjøbeløv Sognekald ang. 231 og

Kjøbenhavn:

Commission nedsat til at gjøre Forslag til en Reorganisation af Almindeligt

4Hospital i Kjøbenhavn

30Embedet som Præst ved Almindeligt Hospital og Abel Cathrines Stiftelse ang

65ang. Afholdelse af en Ugedags=Gudstjeneste i Kjøbenhavn* * * *

Udkast til Lov, indeholdende nogle Bestemmelser i Henseende til Bygninger,
73der opføres i Staden Kjøbenhavn eller dens nærmeste Omegn

265Loven derom .* * * * * * *

forallerhøieste Resolution ang. Kjøbenhavns Communeafgifters Opkrævning
185Aaret 1854

—

211Lov om Lønning for de under visse Domstole ansatte Embedsmænd **

ang. Indførelsen af Vand=, Gas= og Kloakanlæg i Kjøbenhavn, og om hvor¬

267vidt Planerne dertil kunne approberes * ** * *

269ang. Indførelse af en almindelig Byskat i Kjøbenhavn

Embedet som ordineret Catechet ved Vor Frelsers Menighed paa Christians¬

302 og 397havn ang.. * * * **

453 og 495Embedet som ordineret Catechet ved Helliggeistes Menighed ang...

Approbation meddeelt Kjøbenhavns Commune til at optage et Laan paa 3

Millioner Rigsdaler til Vand= og Gasanlæg, til nyt Cuurhuns paa Bidstrup¬

901
**gaard og flere større Foretagender. * *

See iøvrigt: Brandvæsenet, Communevæsenet, Fattigvæsenet,Nærings¬

væsenet, Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer.



XXII

Side

Kjøbstæderne:

Kundgjørelse om Stadfæstelse af Tillæg til Statuter for en Creditforening

af Kjøbstadgrundeiere i Jylland* * 335* * *

Extract af de danske Kjøbstæders Brandforsikkringsregnskab for Aaret fra 1ste

April 1853 til 31te Marts 1854 927

See iøvrigt: Bygningsvæsenet, Brandvæsenet,Fattigvæsenet, Nærings¬

væsenet, Skatter.

Kjørsler, see: Fribefordringer.

Klapjagtsdage, Spørgsmaal om hvorvidt nogle Klapjagtsdage, der allene støttede

sig paa gammel Vedtægt, og ei vare indbefattede under den for Hovedgaardens

Vedkommende stedfundne Afløsning af Hoveriet, rettelig kunde indføres i nu

udstedende Fæstebreve* 714

Kloakvæsen:

Lov ang. Toldbegunstigelser iblandt Andet med Hensyn til Kloakindretninger

for Communernes Regning * * * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang det Samme 39* *

Plan for et nyt Kloakanlæg i Kjøbenhavn nægtet Approbation af Indenrigs¬

ministeriet* 267

Klosterriis Skovfogedtjeneste i 1ste Kronborgske Distrikt ang... 719

Kludekradseri, dertil er Bevilling ufornøden 909* * * * * *

Kolding, see: Næringsvæsen.

Kousted og Raasted Sognekald ang.* * . 182 og 278

Krig og Foranstaltninger i Anledning af samme:

to Medlemmer udnævnte af Regjeringen til at tiltræde de Commissioner, der

ifølge Lov 7de September 1853 for hvert Amts Vedkommende skulle be¬

stemme Vederlaget for de i Krigens Tid ydede militære Fribefordringer 4*

Neutralitets=Erklæring fra den Danske Regjering i Anledning af den mellem

Rusland og Vestmagterne udbrudte Krig 387
*

Bekjendtgjørelse om en fornyet Anvendelse af Fdgn. 4de Mai 1803 omSø¬

fart og Handel i Krigstider 390

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Resultatet af Fordelingenaf

de til Godtgjørelse for Krigsskade bevilgede Summer* 429

Circulære fra Indenrigsministeriet om at Skibe, tilhørende fremmede krigsføreude

Magters Undersaatter, naar disse først efter Krigens Udbrud have erholdt dansk

Borgerret, ei ere berettigede til at fare under dansk Flag 857

Kyndbye og Krogstrup Sognekald ang .. 583* * *  511 og

L.

Laasby Sogn i Skanderborg Amt henlagt fra 9de til 10de Landsthingskreds 116
*

Lagthing, Lov om Færøernes Lagthing 422* *

Landet Sognekald paa Thorseng ang. 367 og454* * * * *

Landet

ang. hvorledes der ved Salget af det til Lehn og andre Majorater hørende

Bøndergods bliver at forholde med Hensyn til den Bønderstederne paahvi¬

lende Us Bankhæftelse, naar denne er indbefaltet under en større Obliga¬

47tion for samlet Gods
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Landet:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Iagtretten*

Beretning om Fremgangen med Salg af Bøndergods under Lehn og Stam¬

huse m. m. indtil den 31te December 1853*

Lov ang. Afhændelse af det til Lehn, Stamhuse, Fideicommisser, offentlige

Stiftelser og Embeder hørende Bøndergods *

Beretning om de i Tidsrummet fra 1ste Mai 1852 til 1ste Mai 1853 af¬

holdte Forretninger til Afløsning af Huusmænds Pligtarbeide og Gaard¬

mandshoveriet * * ** *

Beretning om Fremgangen med Naturalhoveriets Afskaffelse i samme Tidsrum

Besvarelse af flere Forespørgsler vedrørende Fortolkningen af Fdgn. af 27de

Mai 1848 om Forbedring i Huusmænds og Indersters Kaar ** * * *

Spørgsmaal, om hvorvidt nogle Klapjagtsdage, der allene støttede sig paa

gammel Vedtægt, og ei vare indbefattede under den for Hovedgaardens Ved¬

kommende stedfundne Afløsning af Hoveriet, rettelig kunde indføres i nu

udstedende Fæstebreve* * * * *

ang. hvorvidt Godsbesidderen ved en Gaards Bortfæstning kan forbeholdesig

Tørveskjæringen* * * * * * * *

et i Aaret 1853 udstedt Fæstebrev, hvorved det var paalagt en Fæstehuus¬

mand at forrette 52 Arbeidsdage om Aaret, anseet gyldigt; da det støttede

sig paa en forinden Emanationen af Fdgn. 27de Mai 1848 indgaaet

mundtlig Contract* * * * *

ang. at det ikke kunde ansees stridende mod Plakat 21de April 1847 at bort¬

leie en Gruusgrav, der ikke var skyldsat, for et længere Tidsrum end

50 Aar.

noget Arbeide, som en Gaardmand ved et til en Huusmand udstedt Fæste¬

brev paa en Lod af Gaardens Tilliggende havde forpligtet sig til at præ¬

stere til denne, antaget ikke at kunne fordres afløst paa den i Lov 4de

Juli 1850 ommeldte Maade ** * **

den, der eier Jorder udenfor det Sogn, hvor han er bosat, maa, selv om

disse ikke ere Parceller, der ere erhvervede fra andre Eiendomme (cfr. Fdgn.

25de Juni 1810 § 8), ansees pligtig at give en i vedkommende Sogn bosat

Mand Fuldmagt til i alle Forhold til Sognet at træde i Eierens Sted,

hvilken Forpligtelses Opfyldelse dog ei kan fremtvinges ved Mulkt* *

for hver Reqvisition om Jordbonitering, om samme end omfatter flere Ma¬

trikulsnummere, der tilhøre een Eier, kan kun fordres Betaling som for en

enkelt Forretning *

tilenhver Jordboniteringsforretnings Gyldighed fordres kun, at to Taxations¬

mænd deri have deeltaget * *

Circulære fra Indenrigsministeriet, hvori forlanges Indberetning om de

Aarene 1851—1853 udførte Udstykningsforretninger ...

Circulære fra Indenrigsministeriet, ang. at i de Tilfælde, hvor i en tidligere

Periode en Gaard er bleven udstykket i flere Parceller til Bebyggelse, hver

paa idetmindste 1 Td. Hartkorn, uden at det udtrykkelig er bestemt, at

nogen af Parcellerne skal betragtes som Hovedparcel, vil enhver af disse

Parceller, forsaavidt angaaer dens Udstykning, blive betragtet som Hovedparcel

den Omstændighed, at vedkommende Eier, i Forventning af Approbation paa

i
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Landet: Side

Udstykning af hans Eiendom, allerede har afhændet een eller flere Dele af

samme, forbliver uden Indflydelse paa Ministeriets Afgjørelse af Spørgs¬

maalet, om hvorvidt saadan Approbation kan meddeles 999
* * *

348Udnævnelse af en ny Formand for Afløsningen af Huusmænds=Pligtarbeide

* 967 og 1003Udnævnelse af nye Formænd for Hoveriafløsningen * * * * *

See iøvrigt: Brandvæsenet, Communevæsenet, Fattigvæsenet, Hoveri, Næ¬

ringsvæsenet, Skatter, Tiendevæsenet, Veivæsenet, Skolevæsenet.

Landeveie, see: Veivæsenet.

Landmaalere:

666Bekjendtgjørelse ang. Examen for Landmaalere og Landinspecteurer:

ang. Adgang for Landmaalere til i Fremtiden at udføre Landinspecteurforretninger 939

Landmilitæretaten:

Bestemmelser for Uddelingen af Hæderstegn for Underofficerer og med dem i

Klasse staaende Personer af Armeen 49* * * * * * * *

Circulære fra Krigsministeriet om til hvilke Troppeafdelinger og Autoriteter

man har at henvende sig, for at erholde Oplysning om udtjente Militæres

vita anteacta, naar de senere tiltales ved civil Ret81 og 614

Lov om Udskrivning til Landkrigstjenesten for Aaret 1855 89* * * *

90Lov ang. Aftjening af Værnepligt ved Tjeneste i den dansk=vestindiske Hærstyrke

Circulære fra Justitsministeriet om hvormeget Mandskab der vil blive indkaldt

i Aaret 1854 230

Feltpræst, om Ansættelsen af en saadan for den dansktalende Deel af de i

*Holsten garnisonerende Tropper 479
*

Circulære fra Justitsministeriet ang. Tjenestetidens Længde og Haandpengenes

Størrelse for den dansk=vestindiske Hærstyrke 492* * * *

Circulære fra Indenrigsministeriet om at Marschpenge ei maae udbetalesaf

Fattigkasserne med deres fulde Beløb* 609* *

ang. Forauctionering af afdøde Militæres Efterladenskaber i Vestindien .. 658

Commissioner anordnede ved Troppeafdelingerne for at afgjøre de til samme

indkommende Andragender om Stilling og Nummerbytning, samt Regler

foreskrevne for Behandling af deslige Sager 970o * * * *

See iøvrigt: Værnepligten og Udskrivningsvæsenet.

Landsover= samt Hof= og Stadsretten, Lov om Lønning for de under Retten

ansatte Embedsmænd 211

Landsoverretterne, ang. Uniformen for samme   .   638

Landsthing, see: Rigsdagen.

Lastepenge:

Lov ang. den direkte Indførsel fra andre Verdensdele, samt ang. Tarifen

for Lastepenge 121

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. det Samme385

Legater:

Fundats for Legat til Gladsaxe og Herløv Sognes Trængende 118* * *

Fundats for det Hammerichske Legat for Studerende ved Kjøbenhavns Uni¬

versitet fra de Slesvigske Skoler* 393

See iøvrigt: Stiftelser.

Lehn, Stamhuse og andre Majorater:

ang. hvorledes ved Salget af det til Lehn, Stamhnse og andre Majorater
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Lehn, Stamhuse og andre Majorater

hørende Bøndergods bliver at forholde med Hensyn til den Bønderstederne

paahvilende Us Bankhæstelse, naar denne er indbefattet under en større

Obligation for samlet Gods*

Beretning om Fremgangen med Salg af Bøndergods under Lehn, Stamhuse

m. m. indtil 31te December 1853 * *

Lov ang. Afhændelse af det til Lehn Stamhuse, Fideicommisser, offentlige

Stiftelser og Embeder hørende Bøndergods

den Lehnsgrever tidligere tillagte Ret til Dannefa er bortfalden ved Grund¬

lovens § 97*
* *

Lemvig Byfoged= og Byskriverembede ang.*

Lemvig og Nørlem Sognekald ang. 694 og

Licitationer, see: Auction, Justits= og Retsgebyrer.Politivæsenet,

Liimfjorden:

Lov om Prikkeafgift af Fartøier der

Circulære fra Indenrigsministeriet, hvorved forlanges aarlige Indberetninger

om Fiskeriet der* * * * *

Lild Strand og Vedersø Klit, Redningsstationer der oprettede*

Liunge og Braaby Sognekald ang. 615og

Livsforsikkringsanstalten, Beretning om dens Virksomhed i Aaret 1852*

Livrente= og Forsørgelsesanstalten af 1842, Beretning om dens Virksomhed

i 1852
* *

Lønninger og Lønningstillæg, see: Gager og andre Embedsindtægter.

Læredrenge:

ang. hvorvidt Reglerne om Tjenestetyendes Cuur og Pleie i Sygdomstilfælde

ere anvendelige paa Læredrenge *

ang. Beregningen af Gebyrer i Politiretssager mellem Haandværksmestere og

Fabrikanter paa den ene Side, og deres Svende, Drenge og Haandlan¬

gere paa den anden Side* * * * * * * * * * * * *

Løsgjængere:

fremmede Løsgjængeres Transport ud af Landet, om Udredelsen af Omkost¬

ningerne derved * *

Anordning til at forhindre Løsgjængeri i Vestindien.. * *

Ingen kan paa Grund af sin Religionsbekjendelse fritages for at efterkomme

Lovgivningens Forskrifter om Forpligtelsen til at tage fast Tjeneste eller

om Løsgjængeri. * * * * * * * * * *

M.

Maal og Vægt, Circulære fra Indenrigsministeriet ang. Foranstaltningertil

Vægtlodders og Maaleredskabers Forbedring* * * *

Magasinkorn og Fourage, Patent ang. Fritagelsen for den i allerhøieste Patent

af 2den November 1853 Undersaatterne i Hertugdømmet Slesvig paalagte

Forpligtelse at holde Korn= og Fourageqvantiteter i Beredskab m. v.
2*

Mariager, Embedet som første Lærer ved Borgerskolen der 453 og

Mariager Sognekald ang.*

Marschpenge, Circulære fra Indenrigsministeriet om at de ei af Fattigkasserne

*maae udbetales med deres fulde Beløb
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Side

Medicinalvæsenet:

Commission nedsat for at gjøre Forslag til en Omorganisation af Alminde¬

ligt Hospital i Kjøbenhavn 4*

Aarhuus Helbredelsesanstalt Sindssyge, Beretninger om dens Virk¬for

somhed **
89017

vedkommende Distriktslæge eller Physicus ansees berettiget til at afholde alle

legale Obductionsforretninger,men derimod ikke til Afholdelse af Synsfor¬

retninger, hvortil den nærmeste Distriktslæge eller Physicus af Øvrigheden

579kan reqvireres * * ** * * * * * * *

579ang. Berammelsen af Tiden til saadanne Forretninger..

Slesvig Daareanstalt, Beretning om dens Virksomhed i Tiden fra 1ste October

7091850 til 31te Marts 1854* * * * * *

privat Læge, der, skjøndt han dertil ei er pligtig, efterkommer en Reqvi¬en *

sition af det Offentlige om Udførelsen af en Forretning, kan ei fordre høiere
Betaling derfor end Distriktslægen 760

* * ** *

en Distriktslæge anseet uberettiget til at erholde Gebyrfor en afgiven Erklæ¬

ring i en Paternitetssag 960

Apothekerbevillinger meddeelte Forskjellige 999726* * og* * *

nyt Apothek oprettet i Landsbyen Skibsted 999* * *
* * * *

See iøvrigt: Quarantainevæsenet, smitsommeSygdømme.

Meelmaling, see: Møller, Næringsvæsenet.

Ministrene og Ministerierne:

Ministerskifte 401, 417, 953 og 961* * *

428ang. Ophævelse af Directeurposten for det samlede Indenrigsministerium ..

ang. Inddragelse af det 2det Departement i Justitsministeriet, og de derun¬

858der hørende Forretningers Fordeling under de øvrige Departementer* *

969Meddelelse fra Ministeriet til Rigsdagen ang. dets fremtidige Politik...

1003en Directeur constitueret for Indenrigsministeriets 1ste Departement* *

Monarkiet, Forordning angaaende det danske Monarkies Forfatning for dets

Fælledsanliggender.* * * 617 og 31

See iøvrigt: Ministrene.

Mormoner kunne ikke fritages for Eeds Aflæggelse i Rettergang 662
*

*

Mortification, Bevilling til at erhverve Mortificationsdom paa en bortkommen

Kjøbecontract kan ei erholdes, saalænge Parterne ei ere enige om dens Op¬

hævelse 708

Mosaiter, Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang, deres Forhold ... 376

Myndighed:

ang. hvilke Oplysninger der bør fordres ved Ansøgninger om Bevillinger til

at være myndig under Curator 533* *

en i Udlandet hjemmehørende Person, der ifølge de der gjældende Love var

myndig under Curator, antagen ogsaa at have Raadighed over sine her i
Landet beroende Midler* 611* *

Møller:

Landsbymøllere ere berettigede til at have Udsalg af deres Fabrikata af Meel

og Gryn i nærmeste Kjøbstad* 118
* *

Forordning ang. Mølletvangens Ophævelse i Hertugdømmet Slesvig .. 126
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Møller:

Flodemaal for Vandmøller skal ei sættes efter offentlig Foranstaltning ..

Besvarelse af flere Spørgsmaal angaaende den de nærmeste Mølleeiere ved

Lov 14de April 1852 § 5 hjemlede Fortrinsret til en ny Meelmølles Anlæg

Møntvæsenet:

Lov ang. en forandret Benævnelse for den bestaaende Møntfod

Lignende Patent for Hertugdømmet Slesvig

af Conrant¬Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indløsning

skillingsstykker ** *

Bekjendtgjørelse om fremtidige Udprægninger af Rigsmønt * *

*Bekjendtgjørelse ang. Udprægning af Dobbelt=Rigsdalere

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indskjærpelse af Bestemmel¬

UUserne om at alle Contracter skulle lyde paa Rigsbankmønt eller

Rigsmønt * * * * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Ophævelse af de i Rente¬

kammer=Circulære af 31te December 1841 og 6te April 1842 indeholdte

Bestemmelser om at Afgiftsbeløbene i Skatteqvitteringsbøgerne ogsaa skulle

hosopføres i Slesvig=Holstensk Courant, og om at Rigsbankskillemønt

*Oppebørselsbetjentene kan omvexles med 8 Rigsbankskillingsstykker *

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark om Udprægning af Rigsdalertog

halve Rigsdalere **

Bekjendtgjørelse fra Finantsministeriet ang.fremmede Courantskillingers Mod¬

tagelse i de Kongelige Kasser i Hertugdømmet Slesvig:

tilCirculære fra Ministeriet for Hertugdømme¬ Slesvig ang. Forholdsregler

at skaffe Rigsmøntberegningen Indgang i *Handel og Vandel * *

Bekjendtgjørelser for Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig om Ud¬

prægning af Fireskillinger

N.

Nationalbanken, ang. hvorledes der vedSalget af det til Lehn og andre Majo¬

rater hørende Bøndergods bliver at forholde med Hensyn til den Bønderste¬

derne paahvilende Us Deel Bankhæftelse, naar denne er indbefattet under en

større Obligation for samlet Gods* * * * *

Nebsager og Bjerre Sognekald ang. * *  182 og

Neukirchen Sognekald ang.

Neutralitets=Erklæring fra den danske Regjering i Anledning af den imellem

* * *Rusland og Vestmagterne udbrudte Krig* * * *

Nibe, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen sam¬

mesteds ang. 742 og* * * ** *

Norup Sognekald ang. * * *

Nyborg Byfoged= og Byskriver=Embede ang.

Nykjøbing paa Morsø, Byfoged= og Byskriver=Embedet der ang..511 og

Nykjøbing, Lødderup og Elsø Sognekald ang. 853 og* * * * * * * *

Nysted, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen sam¬

mesteds ang. * * * * * *

Side

731

957

123

128

149

150

181

219

263

392

494

566

725

47

302

567

387

743

535

599

727

935

72
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Næringsvæsenet:

Landsbymøllere ansees berettigede til at holde fast Udsalg af deres Fabrikata

af Meel og Gryn i nærmeste Kjøbstad* * * * * * * * *

Forordning ang. Mølletvangens Ophævelse i Hertugdømmet Slesvig. * *

Udkast til Lov om Skibsfart og Handel paa Island * * * * *133 og* *

Loven derom
* * * * * * * *

Anordning om Næringsdrift i de dansk=vestindiske Besiddelser

Lov indeholdende nogle Bestemmelser ang. Handel med Kornvarer og Brød

Plakat om Ret for de paa Island bosatte faste Handlende til at beseile

andre Steder paa Kysten end de autoriserede Handelssteder * * * * *

ang. hvorvidt det under en Cholera=Epidemie kan forbydes Vedkommende at

drive Garverier, Liimsyderier og andre for Sundheden skadelige Næringsveie

til Kludekradserie er Bevilling ufornøden* * * * * *

ang. Ophævelsen af den i Kolding hidtil bestaaende Indskrænkning i Adgangen

til at ernære sig ved Hvedebrødsbagning * ** ** *

Bagere og Brændeviisbrændere ansete berettigede til i Trangstilfælde at hente

den til deres Bedrift nødvendige formalede Sæd fra Møllen ogsaa om Søn¬

dagen, kun ikke i selve Gudstjenestetiden* * *

Besvarelse af flere Spørgsmaal ang. den de nærmeste Mølleeiere ved Lov

14de April 1852 § 5 hjemlede Fortrinsret til en ny Meelmølles Anlægo

Bevillinger meddeelte til Brændeviinsbrænderiers Anlæg paa Landet.

Bevillinger meddeelte til Bogtrykkeriers Anlæg*

Nørre=Sundby og Hvorup Sognekald ang. 792* *

O.

Obductionsforretninger, see: Distriktslæger.

Odense, St. Hans Sognekald der ang.

Odense, Embedet som ordineret Catechetog første Lærer ved Borgerskolen sam¬

mesteds ang. * * ** * * *

Oeversee Pastorat ang.* * * * *

Oldsager, den Godtgjørelse som tilsigesaf fundne Oldsagers Metalværdi,

Plakat 7de August 1752, kan ikke tilkomme Andre end selve Finderen* *

Ostrup Skovfogedtjeneste ang.

Overformynderivæsenet:

det er Overformynderiets Pligt, selv at afhente eller lade afhente hos Skifte¬

retten de Beløb, som skulle inddrages i Overformynderiet* * * * *

et Overformynderi anseet berettiget til at beregne sig Administrationsgebyr

af den nogle Stedbørn tilfaldne Arv, endskjøndt der af denne, der ifølge

Skifteextract indestod hos Stedfaderen, ingen Renter svaredes saalænge

Børnene erholdt Opdragelse hos ham * * * * * * * *

Overretter, see: Appel, Justits= og Politivæsenet

P.

Pantevæsenet, see: Skjøde= og Pantevæsenet.

Paternitetssag, en Distriktslæge anseet uberettiget til at fordre Gebyr for en afgi¬

ven Erklæring i en Paternitetssag.

i

og

Side

118

126

213

417

401

422

487

707

909

941

941

957

959

959

903

119

951

302

707

85

706

950

960
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Pengevæsenet, see: Finantsvæsenet, Møntvæsenet. Side

Pensionsvæsenet:

Udkast til Lov om Eftergivelse og Nedsættelse i de Summer, der skyldes til

Statskassen for modtagne Forskud paa Gager, 42Pension og deslige...

Loven derom * * * * * * . . 299* *

Pest, see: smitsomme Sygdømme, Quarantainevæsenet.

Pligtarbeide, see: Hoveri, Skatter.

Pligtkjørsler, see: Fribefordringer

Politibetjente, see: Justits= og Politivæsenet.

Politisager, see: sammesteds.

Porto, see: Postvæsenet.

Postvæsenet:

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark ang. Tarifen for Distributionenaf

Brev= og Pakkepostforsendelser i Hamborg og Lübeck.. * * 12

Postvæsenets Regnskabsvæsen, Beretning om Revisionens Gang og Regn¬

skabernes Berigtigelse for Finantsaaret 1852—53* 79

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Postforsendelser* 527

ang. Postvæsenets Forpligtelse til at udrede Godtgjørelse for Sneekastning

ifølge Fdgn. 27de Mai 1848 § 1 571
* * * *

i beneficerede Sager er Portofrihed ei indrømmet.. 610

Beretning om Antallet af de i de 3 første Qvartaler af Aaret 1854 udvex¬

lede Breve 756 og 918* ** * * * *

Bekjendtgjørelse ang. forskjellige Portofriheden vedrørende Forhold916

Pressen, see: Aviser, Blade og andre Tidsskrifter.

Prikkeafgift, Lov og Plakat om en saadan Afgift af Fartøier paa Liimfjorden

mellem Løgstørs Grunde og Aggerkanalen300 og 477

Proces, see: Justits= og Politivæsenet.

Procuratorer, Spørgsmaal om en beskikket Sagførers Adgang til at erholde

Salair og Befordringsgodtgjørelse i en beneficeret Sag, der blev afgjort ved

Forlig* * * * * * * * * * * * * * * * .  533

See iøvrigt: Justits= og Politivæsenet.

Provindsialstænder for Slesvig, see: Slesvig.

Psalmebog, ang. en befalet Revision af den af Roeskilde Præsteconvent

*udgivne 601

Q.

Qvaksalveri, Lov om Forandring i Straffen derfor 212

Quarantainevæsenet:

Bekjendtgjørelser om Steder smittede af orientalsk Pest og guul Feber 366 og 920

Bestemmelserne om Quarantainepasgebyrers Erlæggelse ere ei hævede ved

Lov 10de Marts 1852* 650
* *

ang. saadanne Gebyrers Inddrivelse       650

R.

Raarup Sognekald ang.            . 56
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Redningsvæsenet: Side

Beretning om Redningsstationernes Virksomhed paa Nørrejyllands Vestkyst

og Bornholm .. 67

iLov indeholdende nogle Forandringer § 2 i Loven af 26de Marts 1852

ang. Redningsvæsenet paa de danske 179Kyster

Reersløv og Vedby Sognekald ang.* 31

Registrerings= og Vurderingsforretninger see: Skiftevæsenet, Fattigvæsenet.

Reikiavig, Præsteembedet ved Domkirken sammesteds ang. 277

Religionsbekjendelse, see: Troessamfund.
*Resen og Humlum Sognekald ang.

* * * *
367 og 512

Retsgebyrer:

en Retsbetjent anseet berettiget til at beregne sig Betaling for 2de til Brug

som Bilag ved Sorø Akademies Hovedkasseregnskab forlangte Attester om

hvilke Auctioner der i et vist Tidsrum vare afholdte over Materialier, tilhø¬

*rende Sorø Akademie 13* *

en Retsbetjent ikkun anseet berettiget til at beregne sig det Halve af det i

Sportelreglementets §§ 100 og 124 bestemte Salair for en afholdt Licitation

over Tilbygning m. m. til en Skole i et Landsogn * 13
*

ifølge Sportelreglementets § 48 bør der svares Promillegebyr, naar den

Sum, hvorfor der ved Arrest søges Sikkerhed, udgjør over 1000 Rd., selv

om Arrest kun foretages paa Person 415

Spørgsmaal om hvorvidt fuldt Gebyr efter Sportelreglementets § 124 skal

svares for en Licitationsforretning over Præstegaardes Ombygning eller

Opførelse* * * 577

Diæter og Befordringsgodtgjørelse til en Sættedommer, der var beskikket til at

optage et Thingsvidne, paalagte Reqvirenten, men antoges derimod ei at

kunne inddrives ved Udpantning* * * 578* * * * * *

den i Sportelreglementets § 147 bestemte Betaling for Oplæsning af Be¬

kjendtgjørelser om Auctioner skal kun erlægges eengang, om end Bekjendt¬

610gjørelsen angaaer flere Auctioner *

ang. fra hvilken Tid den Frist af et Aar skal regnes, efter hvis Udløb et

Recognitionsgebyr for at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter en afdød

Ægtefælle ifølge Fdgn. 20de October 1819 § 1 ikke længer kan inddrives

ved Udpantning 613** * * * * *

Udskrift af de over en for Tyveri mistænkt Person optagne Forhører bør¬

naar Forfølgningen mod ham er opgiven, ei nægtes ham mod sportelmæs¬

sig Betaling 613
*

Armeens Intendantur er berettiget til at lade sine Retssager udføre paa

614*ustemplet Papir og uden at erlægge Retsgebyrer * *

er kun, hvor Udskrifter af Auctionsprotokollen udelukkende ere begjærte idet

det Øiemed at benyttes som Regnskabsbilag, at de ifølge Plakat af 3die Juni

6371842 kunne fordres leverede uden Gebyrs Erlæggelse* * * * *

Retsskriver anseet berettiget til at beregne sig sædvanligt Gebyr for2en

Finantsministeriet meddeelte Udskrifter af Auctioner, der vare afholdte over

2 for Skatterestancer udlagte faste Eiendomme 651

Straffeattester, som meddeles dem, der stille sig for Værnepligtige, bør skrives

661paa stemplet Papir, og derfor erlægges Gebyr

ellerFabri¬ang. Beregningen af Gebyrer i Politiretssager imellem Mestere
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Retsgebyrer:

kanter paa den ene, og Svende, Drenge og Haandlangere paa den anden

Side *

for en af Kammeradvokaten reqvireret Beskrivelse af Domsakten i en af ham

ført Sag kan ei af Retsskriveren fordres Betaling* * *

Afskrifter af Domsconclusioner til Benyttelse som Regnskabsbilag bør medde¬

les uden Betaling * *

naar Hammerslag ei er givet paa det ved Auctionen gjorte høieste Bud, men

Auctionens videre Fremme frafaldes, og der umiddelbart derefter indgaaes

Forlig, hvorved Eiendommen sælges til den Høistbydende, kan der ikkun

tilkomme Auctionsdirecteuren Gebyr som for forgjæves Opraab* * * *

Rentefod, Udkast til Lov, hvorved Rentefoden i visse Tilfælde frigjøres, og

Straffen for Aager forandres 797 og

Revisionsvæsenet

Beretning for Postvæsenets Vedkommende om Revisionens Gang og Regnska¬

bernes Berigtigelse for Finantsaaret 1852—1853*

Beretning for Justitsministeriets Vedkommendeom Revisionsvæsenets Tilstand

i Aaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854.

Beretning for Marineministeriets Vedkommende om Revisionens Gang i Aaret

fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854*

Beretning for Indenrigsministeriets Vedkommende (incl. de Island, Grøn¬

land og Færøerne vedkommende Regnskaber) om Revisionens Fremmei

Revisionsaaret fra 1ste Juli 1853 til 30te Juni 1854

Beretning for Krigsministeriets Vedkommende om Revisionens Fremme i Revi¬

sionsaaret 1853—1854

Rigsdagen:

Udskrivning af nye Valg til Landsthinget, 80, 493, 504, 599, 631, 641, 704

747, 847 og

Udskrivning af nye Valg til Folkethinget, 341, 342, 393, 451, 462, 493, 528

571, 661, 666, 704, 714 og

Constitution meddeelt til at fungere som Formand for Valgbestyrelsen i 9de

Landsthingskreds

Laasby Sogn i Skanderborg Amt henlagt fra 9de til 10de Landsthingskreds

ny Formand udnævnt for Valgbestyrelsen i 8de Landsthingskreds

Kongeligt Budskab ang. Rigsdagens Slutning den 24de Marts 1854*

aabent Brev, hvorved Rigsdagen sammenkaldes* **

Kongeligt Budskab til Rigsdagen ved dens Aabning den 2den October1854

aabent Brev ang. Opløsning af Folkethinget * * *

Udskrivning af nyt almindeligt Valg til Folkethinget*

aabent Brev til det danske Folk i Anledning af det til 1ste December 1854

forestaaende almindelige Folkethingsvalg

Circulære fra Indenrigsministeriet, hvorved det aabne Brev ang. det nye al¬

mindelige Folkethingsvalg fremsendes, og Forberedelserne til Valgene

paaskyndes * * * * * * * *

ang. Oprettelsen af en særegen Valgbestyrelse for Christiansø.

aabent Brev om at Folkethinget skal samles den 18de December 1854

allerhøieste Rescript til Premierministeren om at aabne Folkethinget den 18de

December 1854

Side
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Rigsmønt, see: Møntvæsenet. Side

Rigsraadet:

Oprettelsen af et saadant for hele Monarkiet vedFdgn. af 26de Juli 1854 617

Præsident og Vicepræsident deri udnævnte * * 703* * *

Medlemmer af Rigsraadet entledigede og nye udnævnte* * 703

Regulativ for Forretningsordenen i Rigsraadet 721, 783 og 945

Rigsraadets Betænkning over Udkast tilen ny Plan for det kjøbenhavnske Classelotteri 745

Rigsraadets Betænkning over Udkast til Plan til Belysning af det danske

Monarkies Kyster 780

*Rigsraadets Session sluttet * * * 784* *

Rigsraadets Andragende om Udvidelse af den det tildeelte Virksomhet 817

ang. Ledelsen af de Rigsraadet vedkommende almindelige Anliggender 889926 977og

Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe Sognekald ang. * * 302

Ringkjøbing Amtsforvalterembede ang...* * * 902

Rise Sognekald ang.* 719

Roeskilde, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer vedBorgerskolen

sammesteds ang. 511* * * * * * ** * * * * * * * * * *

Roholte Sognekald ang... 583

Rudkjøbing, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer der ang. 86**

Rudkjøbing, Embedet som Byskriver der og som Herredsskriver i Langelands

Nørre og Sønder Herred ang.* * * * 1004 og 1006* * * * * * * * * *

Rødby, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen

der ang.  302 og 397

S.

Samss og Thunø, ang. sammes Overbestyrelse med Hensyn til Fattig= og

Skolevæsenet * * * * 342* * * * * * * * ** * * * * * *

Saxild og Nølev Sognekald ang... 479 og 551* * *

Schous, J. H., og Hustrues Stiftelse, Beretning derom for Aaret 1853301

Schwabstedt Diakonat ang. 512* * * * * * * *

Seierslev, Eierslev og Jordby Sognekald ang.* . *  *  672

Selveiendoms Fremme, see: Landet.

Sessionsvæsenet, see: Værnepligt og Udskrivningsvæsenet.

Silkeborg Handelsplads:

Bekjendtgjørelse ang. Oprettelsen af en ny Jurisdiction for Handelspladsen og

omliggende Landdistrikt 46* * * * *

54Embedet som Birkedommer og Skriver i Silkeborg Birk ang..

Udkast til Regulativ for Handelspladsen Silkeborgs oekonomiske Bestyrelse . 834

Sindssvage:

Aarhuus Helbredelsesanstalt for Sindssyge, Beretninger om dens Virk¬

somhed 17 og 890* * * * * *

Slesvig Daareanstalt, Beretning om dens Virksomhed i Tiden fra 1ste

October 1850 til 31te Marts 1854 709* * ** * * *

en sindssvag Person antagen at burde svare Communeafgifter efter Formne og

Leilighed paa det Sted, hvor han havde personligt Ophold og ei der, hvor

hans Formue administreredes 940
* *
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Side

Skagen Sognekald ang. 14 og 119
* *

Skanderborg Byfoged= ogByskriverembede ang... 55 og 86

Skatter og andre offentligePligtpræstationer:

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Fordelingen af det Bidrag, der skal

udredes til Omkostninger ved Kunstveianlæget* * * * 37

Distriktslægens Befordring til Sognets syge Fattige kunne de Befordrings¬

pligtige fordre at præstere med Heste og Vogn, men ere ikke pligtige at

levere Forspandsheste allene 66
* * *

Branddammes Rydning, om Fordelingen af dette Arbeide eller Omkostningerne

derved paa en Communes Beboere 66* *

med Kjørsler til Kirkers og Kirkegaardes Vedligeholdelse og nye Kirkegaardes

Anlæg skal forholdes efter de om Sognekjørsler givne Forskrifter, saa at de

fordeles ligeligt paa alt Hartkorn 117

Forordning for Hertugdømmet Slesvig betræffende enkelte Forandringer afog

Tilsætninger til Forordningen af 9de Mai 1806 angaaende Indqvarteringi

Tilfælde af overordentlige Troppesamlinger 130
*

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. en midlertidig Forhøielse af de Bidrag,

177*som ydes af Communerne til Straffeanstalterne i Glückstadt

allerhøieste Resolution ang. Opkrævningen af Kjøbenhavns Communeafgifter

185for 1854 * * *

Slesvig ang. Ophævelsen af BestemmelsenBekjendtgjørelse for Hertugdømmet

i Rentekammer=Circulære af 31te December 1841 om at Afgiftsbeløbene i

de Skattepligtiges Qvitteringsbøger, foruden i Rigsbankpenge, ogsaa skulle

opføres i Slesvig=Holstensk Courant, hvorimod Beløbene for Fremtiden blive

263at opføre i Rigsmønt * * *

269ang. Indførelsen af en Formues= og Leilighedsskat i Kjøbenhavn

Anordning ang. Paalæg af en Afgift paa Heste og Baade paa Øen St. Jan

i Vestindien til Indtægt for Øens Landkasse 288

Patent ang. Repartition af det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig vil havt

at udrede i Anledning af de i Tidsrummet fra 1ste Januar 1853 til 31te

Marts 1854 for Finantskassens Regning udførende Chausseestrækninger i

bemeldte Hertugdømme 332

Patent ang. Repartition af de ved den syvende Forsamling af Provindsial¬

stænderne for Hertugdømmet Slesvig og Valgene til samme foranledigede

333Omkostninger * **

376Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Brændeviinsbrænderibeskatningen.

ang. hvorvidt Sognepræster og Skolelærere ere fritagne for at udrede Penge¬

bidrag til Communen efter Formue og Leilighed. 548
* *

Patent ang. Repartition af det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig vil have

at udrede i Anledning af de i Tidsrummet fra 1ste April 1854 til 31te

Marts 1855 for Finantskassens Regning udførende Chausseestrækninger i

549bemeldte Hertugdømme * * *

Besvarelse af forskjellige Forespørgsler vedrørende Fortolkningen af Fdgn. 27de

Mai 1848 ang. Forbedringer i Huusmænds og Indersters Kaar 571, 716 og717

Spørgsmaal, om hvorvidt en i Alders Tid til vedkommende Retsbetjent ydet

634aarlig Præstation af Ost kunde ansees afløst i Forbindelse med Dommerkornet

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Repartitionen af den Godtgjørelse,

3
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Side

Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer:

som de Undersaatter, der hidtil have været pligtige til uden Betaling at yde

almindelige Befordringer, have at erlægge for denne Forpligtelses Ophævelse

for Tidsrummet fra 1ste Mai 1846 til ultimo Marts 1854 690* *

Patent ang. Fritagelsen for den i allerhøieste Patent af 2den November 1853

Undersaatterne i Hertugdømmet Slesvig paalagte Forpligtelse til at holde

Korn= og Fourageqvantiteter i Beredskab m. m. 703** *

Spørgsmaal om Kirkearbeidets Ordning og Fordeling imellem de Arbeids¬

pligtige hører under Øvrighedens Afgjørelse, men Spørgsmaal, om hvorvidt

det rettelig er affordret Vedkommende, derimod under Domstolene 715* *

Gangdagsarbeide til Istandsættelse af et Sogns Kirke maa, saalenge det ønskes

udført in natura, paahvile Gaardmændene allene, og navnlig i Forhold til

deres Hartkorn efter Reglerne om Sognekjørsler, medens det derimod, naar

Gaardmændene fordre saadant, vil være at udføre af Communen ved

leiede Folk 716* * *

Sognefogderne kunne ikke ansees pligtige at foretage nogen Beregning over

det, som enhver Jordbruger i Sognet i Forhold til sit Hartkorn har at

udrede til det Offentlige enten in natura eller i Penge 729*
ang. hvorledes Sognefogden har at forholde sig ved Tilsigelser til Kjørslerog

Gangdagsarbeide. 729
* * * * * * * * *

Patent ang. Udskrivningen af de Bidrag, der ifølge det allerhøieste Patent af

29de Januar 1800 skulle ydes af samtlige Marsklande i Hertugdømmet

Slesvig til den almindelige Digekasse for bemeldte Hertugdømme 749

Allerhøieste Rescript ang. den af Aalborg Byes Indvaanere til Byens Vægter¬

847og Brandkasse erlæggende Contribution. *

ang. hvorledes Lønnen og øvrige Emolumenter til en i en Kjøbstad med til¬

hørende Landdistrikt ansat Jordemoder burde fordeles imellem Byen og

932Landet ** * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Udskrivning af Magasinkorn, Hø og

948Halm for Aaret 1855.

ang. hvorvidt Skolelærerne kunne ansættes til Fattigbidrag af deres Skole¬

lodders Hartkorn og til Skolebidrag efter Formue og Leilighed...1002

See iøvrigt: Frikjørsler, Landet, Tiendevæsenet, Veivæsenet.

SognekaldSkibbt 886 og 935* * * * * * * ** * * *

Skibsfart, see: Søfart.

Skiftevæsenet:

412Oversigt over de i Aarct 1851 i Danmark behandlede Skifter m. m..

Spørgsmaal, om hvorvidt der i Skifteextracter, hvorved gives Udlæg i For¬

ældres Eiendomme for Børns Arv, bør opgives, i hvilke faste Eiendomme

Udlæget gives, samt om Retsskriveren ved Paategning paa de thinglæste
576Skifteextracter skal anføre de paa Eiendommene hvilende ældre Forhæftelser

Spørgsmaal om hvorvidt en af en Enke, der hensad i uskiftet Bo med

myndige og umyndige Fælledsbørn, foretagen Deling af Boet kunde ansees

lovmedholdelig, samt om hvad der burde inddrages under det senere fore¬

612tagne Skifte* * *

ang. fra hvilken Tid den Frist af eet Aar skal regnes, efter hvis Udløb et

Recognitionsgebyr for at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter en afdød
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Skiftevæsenet:

Ægtefælle ikke længer kan inddrives ved Udpantning i Medfør af Plakat

20de October 1819 § 1 * * * * ** * * *

det kan ikke paalægges Sognefogderne som Pligt at foretage Registrerings= og

Vurderingsforretninger i de i Canc.=Circ. 6te Juli 1799 omhandlede mindre Boer

ang. hvorledes der skal forholdes med uaffordrede Arvemidler efter i Vestindien

afdøde Militære af Underklasserne* * *

det er Overformyndernes Pligt, selv hos Skifteretten at afhente eller ladeaf¬

hente de Beløb, som skulle inddrages i Overformynderiet*

vedkommende Boer kunne ikke belastes med nogen Godtgjørelse til Sognefogder

for de af dem afholdte Registrerings= og Vurderingsforretninger efter Huus¬

mænd og Inderster, hvis Udførelse iøvrigt ikke kan paalægges dem af Skifte¬

forvalteren
* *

Sognefogder maae i Henhold til Sportelreglementets § 152 ansees berettigede til

Vidnegebyr i Anledning af afholdende Skiftesamlinger, hvorved Arv i Over¬

ensstemmelse med Forordning 21te Mai 1845 § 19 bestemmes allene efter

den Længstlevendes Opgivelse af Boets Bærdi . * *

vedkommende Overøvrighed i Kongeriget anseet competent til at meddele en

Enke, der fortiden opholdt sig i Altona, Bevilling til at hensidde i uskiftet

Bo ester hendes sammesteds afdøde Mand, der var Bøssemager ved en der¬

hen i Cantonnement forlagt Bataillon* * ** *

Oversigt over Antallet af de i Aaret 1852 i Danmark og Vestindien, og i 1851

og 1852 paa Island og Færøerne samt Grønland, behandlede Skifter*

Skive, Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen

sammesteds ang. 751 og* * * * * * * *

Skjøde= og Pantevæsenet:

en Retsskriver ikke anseet pligtig til ved Thinglæsning af et Forlig, der ikke

stiftede Panteret, at meddele Paategning om ældre Forhæftelser paa Debitors Bo

Spørgsmaal, om hvorvidt der i Skifteextracter, hvorved gives Udlæg i For¬

ældres Eiendomme for Børns Arv, bør opgives, i hvilke faste Eiendomme

Udlæget gives, samt om Retsskriveren ved Paategning paa de thinglæste

Skifteextracter skal anføre de paa Eiendommene hvilende ældre Forhæftelser

en Retsskriver anseet beføiet til at give en thinglæst Meieriforpagtningscontract

Paategning om, at vedkommende Eiendom var pantsat* * * * * * *

Bevilling til at erhverve Mortificationsdom paa en bortkommen Kjøbecontract

kan ei erholdes, saalænge Parterne ei ere enige om Contractens Ophævelse

Skolevæsenet:

en Retsbetjent ikkun anseet berettiget til at beregne sig det Halve af det i

Sportelreglementets § 100 og § 124 bestemte Salair for en Licitation Hver Til¬

bygning m. v. til en Landsbyskole * * *

Lov om Ordningen af Skole= og Underviisningsvæsenet paa Færøerne

Instruction for Lærerne ved Thorshavn Skole

Circulære fra Kirke= og Underviisningsministeriet om at Underviisningen

Almueskolerne ei maa indskrænke sig til blot Udenadslæsning...

Reglement for Landskolerne i Vestindien

Samsø og Thunø, Overbestyrelsen med Heusyn til Skolevæsenet der ang.

en af Rigsdagen vedtagen Lov, indeholdende nogle forandrede Bestemmelser

3“

i
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706

729

729.

959

961

752

414

576

610

708

13
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219
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342
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Skolevæsenet:

Anordningerne om Skolegangen og den offentlige Confirmation, nægtet aller¬

høieste Stadfæstelse*
Circulære fra Kirke= og Underviisningsministeriet, hvorved forlanges Betænk¬

ning over et paatænkt Lovforslag ang. Forbedring i Skolelærernes Kaar

Circulære fra Samme om en paatænkt Oprettelse af Hjælpe= eller Pugeskoler

for mindre Børn eller om Indførelsen af Hjemme=Underviisning for disse

ang. Skolelæreres Forpligtelse til at svare Formues= og Leilighedsbidrag.

en Enke, der besad over 32 Tdr. Hartkorn, men som ikke lod møde i Sogne¬

forstanderskabet, anseet fritagen for efter Tour at besørge Skolepatronats¬

forretningerne* * * *

Circulære fra Kirke= og Underviisningsministeriet ang. en forøget Understøttelse

af Skolelærerhjælpekasserne*

Fortegnelse over Lønningsforbedringer, der ere bevilgede Skolelærere i 1852,

1853 og 1ste Halvdeel af 1854.

ang. hvorvidt Skolelærere kunne ansættes til Fattigbidrag af deres Skolelodders

Hartkorn og til Skolebidrag efter Formue og Leilighed* * *

Skov= og Jagtvæsenet:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Jagtretten*

Iagtlov for Færøerne*

Skrivelse fra Indenrigsministeriet ang. hvilke Principer der følges af Regjeringen

ved Tilsynet med private Skove * * * * *** * *

ang. Tilsynet med de private Skove i Maribo Amt*

Spørgsmaal om nogle i et Godses Fæstebreve betingedeKlapjagtsdages

Lovlighed * *

Tillæg til Underretning for dem, som ville underkaste sig den anordnede

Forstexamen

Skydebjerg og Orte Sognekald ang.*

Slagslunde Skovfogedtjeneste ang.. * * * * * * * * * * * * * * * *

Slesvig:

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Tarifen for Distributionenaf

Brev= og Pakkepostforsendelser i Hamborg og Lübeck * * *

Bekjendtgjørelse ang. den fremtidige Forretningsgang ved Valgene af Distrikts¬

deputerede i Hertugdømmet Slesvig*

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Forbud mod den i det

Schultziske Officin i Kjøbenhavn trykte „Skriv= og Reise=Calender for Aaret

1854“, og den sammesteds trykte „Skriv=Calender eller daglig Lommebog

for samme Aar* * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Fordelingen af det Bidrag, der skal

udredes til Omkostninger ved Kunstveianlæget* * *

Forordning for Hertugdømmet Slesvig om Behandlingen af syphilitiske Syge

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Toldbegunstigelser med Hensyn til

Vand= og Gasledninger samt andre store Anlæg for Communernes Regning

Bekjendtgjørelse ang. nogle Forandringer i Bekjendtgjørelsen af 18de Februar

1851 om Oprettelsen af et Gensdarmeri i Hertugdømmet Slesvig * * *

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod Tidsskriftet „die Grenzboten“ i Hertug¬

dømmet Slesvig . * *
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Slesvig:

Patent ang. Oprettelsen af en øverste Domstol for Hertugdømmet Slesvig

Patent ang. Jurisdictionen paa de adelige Godser, det adelige St. Johannes¬

kloster og i de octroierede Koge i Hertugdømmet Slesvig

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Behandlingen af Criminalsager

i 1ste Instants

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. adskillige Civilsagers Behand¬

ling i 1ste Instants, * * * *

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. testamentariske Dispositioners

Retsgyldighed uden allerhøieste Confirmation.* * *

Provisorisk Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Værnepligten

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Iagtretten

Forordning ang. Mølletvangens Ophævelse i Hertugdømmet Slesvig*

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. en forandret Benævnelse for den
tilbestaaende Møntfod, samt angaaende de Møntsorter, i hvilke Betalinger

*de Kongelige Kasser, saavelsom mellem Mand og Mand, ere at yde.

Forordning for Hertugdømmet Slesvig betræffende enkelte Forandringer af og

Tilsætninger til Fdgn. af 9de Mai 1806 ang. Indqvartering i Tilfældeaf

overordentlige Troppesamlinger*

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. nogle Forandringer i Veiforordningen

*1ste Mai 1842.

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende Indleveringen af de

*hidtil lovlig gangbare Courantskillingstykker

Forordning ang. Hertugdømmet Slesvigs Forfatning  153 og

Patent ang. en midlertidig Forhøielse af de Bidrag, der ydes af Communerne

til Straffeanstalten i Glückstadt. * * *

Bekjendtgjørelse for HertugdømmetSlesvig ang. Udprægning af Dobbelt¬

Rigsdalere

Patent ang. Foretagelsen af Valg af Deputerede og Suppleanter til Provind¬

sialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig for de følgende 6 Aar

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indskjærpelse af Bestem¬

melserne i § 6 i Fdgn. 13de Octbr. 1813 om at Contracter skulle lyde

paa Rigsbankmønt, nu Rigsmønt

Commissorier meddeelte Valgdirecteurerne for Valgdistrikterne til Slesvigs

Provindsialstænderforsamling..
* *

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelsen af de i Rentekammer=Circulærer 31te Decbr.

1841 og 6te April 1842 indeholdte Bestemmelser om at Afgifterne i de Skatte¬

pligtiges Qvitteringsbøger skulle opføres i slesvigholstensk Courant, samt at

Rigsbankskillemønt kan hos Oppebørselsbetjentene omvexles med 8 Rigs¬

bankskillingstykker. * * *

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Tugthuusstraffens Fuldbyrdelse

Patent ang. Repartition af det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig vil have

at udrede i Anledning af de i Tidsrummet fra 1ste Januar 1853 til 31te

Marts 1854 for Finantskassens Regning udførende Chausseestrækninger i

bemeldte Hertugdømme * *

Patent ang. Repartition af de ved den 7de Forsamling af Provindsialstænderne

for Hertugdømmet Slesvig og Valgene til samme foranledigede Omkostninger
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Slesvig:

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Udbetaling af Godtgjørelses¬

penge for stillede Nationalrytterheste

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Gjennemførelsen af Toldeenheden i

Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmet Holsten,

samt adskillige Forandringer i Toldforordningen* * * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Brændeviinsbrænderibeskatningen

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Jødernes Forhold*

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. den directe Indførsel fra andre

Verdensdele samt ang. Tarifen for Lastepenge* * * * * * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Ophævelsen af flere Told¬

steder og Toldoppebørselssteder ved Hertugdømmets sydlige Grændse..

Bekjendtgjørelse ang. Indskjærpelse af de med Hensyn til Brugen af Stempel¬

papir til Attester i Fdgn. 31te Octbr 1804 indeholdte Bestemmelser

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Udnævnelsen af en Biskog

for bemeldte Hertugdømme * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indskjærpelse af de for Her¬

tugdømmet gjældende Bestemmelser om Brugen af Flag og Fanerpaa

Landjorden **

Bekjendtgjørelse ang. Wilhelminekogens Indlemmelse i Landskabet Eiderstedt*

Bekjendtgjørelse ang. Resultatet af Fordelingenaf de til Godtgjørelse for

Krigsskade bevilgede Summer.

Bekjendtgjørelse ang. den Chausseestrækning, som i Tidsrummet fra 1ste April

1854 til 31te Marts 1855 skal anlægges i Hertugdømmet Slesvig for

Finantskassens Regning* **

Bekjendigjørelse fra Finantsministeriet ang. fremmede Courantskillingers Mod¬

tagelse i de Kongelige Kasser i Hertugdømmet Slesvig* * * * *

Patent ang. Repartition af det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig vil have

at udrede i Anledning af de i Tidsrummet fra 1ste April 1854 til 31te

Marts 1855 for Finantskassens Regning udførende Chausseestrækninger i

bemeldte Hertugdømme

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig, hvorved den for Kongeriget ud¬

gaaede Lov om Handel og Skibsfart paa Island meddeles til Efterretning

Circulære fra Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig ang. Forholdsregler for

at skaffe Rigsmønten Indgang i Handel og Vandel. * *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Repartition af den Godtgjørelse, som

de Undersaatter, der hidtil have været pligtige til uden Betaling at yde al¬

mindelige Befordringer, have at erlægge for denne ForpligtelsesOphævelse

for Tidsrummet fra 1ste Mai 1846 til ultimo Marts 1854
* * * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indsendelse de aarligeaf

Lister om Af= og Tilgang blandt det værnepligtige Mandskab*

Patent ang. Fritagelse for den i allerhøieste Patent af 2denNovbr. 1853

Undersaatterne i Hertugdømmet Slesvig paalagte Forpligtelse til at holde

Korn= og Fourageqvantiteter i Beredskab m. v.* * * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig om Udprægning afFireskillinger.

Patent ang. Udskrivning af de Bidrag, der ifølge allerhøiestePatent af 29de
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Slesvig: Side

Januar 1800 skulle ydes af samtlige Marsklande i Hertugdømmet Slesvig

til den almindelige Digekasse 749
* * * *

Bekjendtgjørelse betræffende Valgene af Deputerede og Suppleanter til Pro¬

vindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig 848* * *

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod at holde Bladet „Deutsche Reichszeitung

934i Slesvig. * *

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Amnesti for forhenværende

Premierlieutenant i 1ste Dragonregiment H. B. M. G. E. v. Holstein 942
*

Bekjendtgjørelse ang. Forbud mod at holde Bladet „Altonaer Zeitung“ i Slesvig 943

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Udskrivning af Magasinkorn, Hø og

948Halm for Aaret 1855
* *

Ministerskifte for Hertugdømmet Slesvig 953 og 961

Bekjendtgjørelse ang. Ophævelse af Forbudene mod Bladene: „Altonaer Zei¬

tung“, „Itzehoer Wochenblatt“, „Fædrelandet“ og „Dagbladet“ i Hertugdøm¬

met Slesvig 1003—4* * * * *

Smitsomme Sygdomme:

i Anledning af en for offentlig Regning behandlet Typhus=Epidemie flere

Spørgsmaal ang. Udredelsen af Udgifter til Fødemidler til Patienter og Syge¬

vogtere, samt til Sygelocalers Kalkning og Sengesteders Udrensning m. m. 6

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. Behandlingen af syphilitiske Syge 38

Bekjendtgjørelser om Steder, smittede af den orientalske Pest og den gule

Feber 366 og* * * * * 920

ang. Afholdelse af Omkostninger, naar Personer, der ere hjemmehørende i

Kongeriget, tages under Cuur i nogen af Hertugdømmernes Communerfor

Syphilis og andre smitsomme Sygdomme 530

naar en Cholera=Epidemie, er udbrudt, og ei andet Locale kan erholdes, kan

Øvrigheden, endog mod Vedkommendes Ønske, tage private Localer i Brug

til Lazareth mod fuldstændig Erstatning.* * * 652* *

Sogneforstanderskabsmedlem er ikke beføiet til at vægre sig ved at deeltageet

i Udførelsen af de af Sogneforstanderskabets Pluralitet til Forebyggelse af

Cholera besluttede Huusvisitationer, men kan tvinges dertil ved Dagmulkter 662

Politimestrene ere, uanseet Sundhedscommissioners Oprettelse, fremdeles

*pligtige at vaage over Sundhedspleien 663
* *

paa de Steder, hvor Sund= og Strømtold erlægges, kunne hverken Cholera¬

patienter eller Liig af saadanne ilandføres, saalænge Cholera ei grasserer der 663

ang. hvorvidt Afspærring i Tilfælde af Cholera skal finde Sted. 670
* ** * *

ang. hvorvidt det under en Cholera=Epidemie kan forbydes Vedkommende

at drive Garverier, Liimsyderier og andre skadelige Næringsveie samt be¬

nytte Stalde og Svinestier. 707
* * * * * *

ang. Sundhedscommissionernes Berettigelse til at tage de Communen ei til¬

hørende Localer i Brug til Cholera=Lazarether 734

Godtgjørelse til en Person, hvis Huus uden foregaaende Accord var benyttet

til Cholera=Hospital, antaget at burde i Mangel af mindelig Overenskomst

ansættes ved uvillige Mænd eller eventualiter af Domstolene.. 932

ang. Cholera=Epidemien i Vestindien, see: Vestindien.

See iøvrigt: Medicinalvæsenet og Quarantainevæsenet.

Sneekastning, see: Skatter og andre offentlige Pligtpræstationer.
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Side

Sneiberg og Tjørring Sognekald ang. 119 og264

Sognefogder:

det kan ikke paalægges Sognefogderne som Pligt at foretage Registrerings¬

og Vurderingsforretninger i de i Canc. Circ. 6te Juli 1799 omhandlede

mindre Boer 638
* * * *

ang. deres Forpligtelse at have Tilsyn med Arbeidet paa de mindre Landeveie 729

Sognefogder ere ei pligtige at foretage eller lade foretage nogen Beregning

over, hvad enhver Jordbruger i Sognet i Forhold til sit Hartkorn har at

udrede til det Offentlige in natura eller i Penge 729*

ang. hvorledes de have at forholde sig med Tilsigelser til Kjørsler og Gang¬

dagsarbeide 729* * *

vedkommende Boer kunne ikke belastes med nogen Godtgjørelse til Sogne¬

fogder for de af dem afholdte Registrerings= og Vurderingsforretninger efter

Huusmænd og Inderster, hvis Udførelse iøvrigt ikke kan paalægges dem

af Skifteforvalteren 729* * * ** * *

Sognefogder maae i Henhold til Sportelreglementets § 152 være berettigede

til Vidnegebyr i Anledning af afholdende Skiftesamlinger, hvorved Arv

i Overensstemmelse med Forordningen 21de Mai 1845 § 19 bestemmes
729allene efter den Længstlevendes Opgivelse af Boets Værdi

Sognereiser, see: Fribefordringer, Skatter.

Sorø Academie, en Retsbetjent anseet berettiget til at beregne sig Betaling for nogle

til Brug ved Aflæggelsen af Academiets Hovedkasseregnskab forlangte Attester

om, hvilke Auctioner der i Løbet af et vist Tidsrum vare afholdte over Mate¬

rialier tilhørende Academiet.
2 13

Sorø, Embedet som Chordegn og første Lærer ved Borgerskolen der ang...1004

Sportelvæsenet, see: Retsgebyrer.

Stadager og Nørre=Kirkeby Sognekald ang.  950

Stamhuse, see: Lehn, Landet.

Statsbudget, see: Finantsvæsenet.

Stedfader, en, ikke antaget at kunne nægtes at drage Omsorg for sin umyndige

Stedsøns Person, saalænge der ikke var tilveiebragt Oplysning om at han

havde misbrugt Fædrenemagten.* 578

Steinthal, M., Lov om Indfødsret for ham og 2 Sønner673

Stempelpapir:

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Indskjærpelse af de med

Hensyn til Brugen af stemplet Papir til Attester i Forordningen 31te Octbr.

1804 indeholdte Bestemmelser* 395* * *

Armeens Intendantur er berettiget til at lade sine Reissager udføre paa

ustemplet Papir
* 614

*

Straffeattester, der meddeles dem, som stille sig for Værnepligtige, børskrives

paa stemplet Papir. 661* *

Stephens, G., Lector, Lov om Indfødsret for ham 674

Stiftelser:

Beretning om Jakob Heurik Schous og Hustrues Stiftelse for 1853. 301
* *

Lov om Afhændelse af det til offentlige Stiftelser hørende Bøndergods 553

Extract af de til Revision og Decision under Contoiret for Skifterne og de offent¬
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Side

Stiftelser:

lige Stiftelsers Midler henlagte Regnskaber til Oplysning om deres Capi¬

talers Status ved Udgangen af Aaret 1853. 580

Værnske Opdragelses= og Underviisnings=Institut, Oversigt over dets Ind¬

tægter og Udgifter i Aaret 1853 674
2

Vallø Stift, Forandring i dets Fundats* 748* * * * * * * * * * * *

See iøvrigt: Legater.

Stilling, see: Værnepligt.

St. Jørgens og Sørup Sognekald ang. 86*

St. Mortens Sognekald i Randers ang.. 694* *

Storehedinge, Embedet som Sognepræst der ang. 655615 og*

Straffeanstalter, see: Fængselsvæsenet, Justits= og Politivæsenet.

Strandingsvæsenet:

Strandfogder ansees fritagne for at deeltage i Udredelsen af Strandopsyns¬

mænds Løn, imod at de afholde alle Udgifter ved Bjergningen 414
* * *

2de Mænd, der vare udnævnte af en fremmed Jurisdiction til at besigtige et

indstrandet Skib, ikkun ansete berettigede til den lovbestemte Godtgjørelse, og

altsaa ikke til Diætpenge* * 561* *

den Omstændighed, at Bjergningen i et Distrikt udføres af en enkelt Mand,

som selv affinder sig med sine Medhjælpere, kan ikke betage vedkommende

Strandfoged den ham ifølge Analogien af Fdgn. 28de Decbr. 1836 § 8

tilkommende Godtgjørelse. 662
*

Spørgsmaal om, hvorledes Godtgjørelsen til Strandfogden i et saadant Til

708fælde skal beregnes

Sundhedsvæsenet, see: Medicinalvæsenet, Quarantainevæsenet, smitsomme Syg¬

domme.

Svaneke, Byfogedembedet der ang.. 910

535Svendborg, Frue Sognekald der ang. 453 og* * *

Sværdborg Sognekald ang.. 397277 og

479Sylt, Landfoged=Embedet, samt Huusfoged= og Oppebørselsbetjentembedet der ang.

Syphilis, see: smitsomme Sygdømme.

Særslev Sognekald ang. 277 og 367* *

Sæby og Gjershøi Sognekald ang. * 511 og 615

Sættedommer, see: Justits= og Politivæsenet, Retsgebyrer.

Sødring, C. H., Lov om Indfødsret for ham. 213
* *

* *

Søfart og Søkrigstjeneste:
3* *Lov ang. et overordentligt Lønningstillæg til Søetatens faste Mandskab

Udkast til Lov om Kongeriget Danmarks Andeel i Udredelsen af Omkostnin¬

43gerne ved Anlægget af en Dok for Orlogsflaaden* *

281Loven derom.
2

74for 1854Udkast til Lov ang. en forøgetUdskrivning til Søkrigstjenesten

Loven derom 123
* *

90Lov om Udskrivning til Søkrigstjenesten for Aaret 1854.

213Udkast til Lov om Skibsfart og Handel paa Island 133 og

Loven derom 417
* * 9

Lov, hvorved Marineministeriet bemyndiges til at paalægge en Prikkeafgift for

300Farvandet paa Liimfjorden mellem Løgstørs Grunde og Aggercanalen.
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Side

Søfart og Søkrigstjeneste:

Bekjendtgjørelse ang. fornyet Anvendelse af Fdgn. 4de Mai 1803 om Søfart

og Handel i Krigstider 390* *

Plakat ang. Erlæggelse af en Prikkealgift for Farvandet paa Liimfjorden
477mellem Løgstørs Grunde og Aggercanalen..

Plakat om Ret for de paa Island bosatte Handlende til at beseile andre

Steder paa Kysten end de antoriserede Handelssteder 487

Bekjendtgjørelse fra Indenrigsministeriet ang. Forholdsregler til Iagttagelse

for Førerne af Damp= og Seilskibe, der møde hinanden 509

lignende Bekjendtgjørelse fra Marineministeriet. 582*

675Bestemmelser om Antagelse til Søcadet og om Søcadetacademiets Ordning

ang. Søofficerers Uniform, Forandring derved 742

Rigsraadets Betænkning ang. Udkast til en Plan til Belysning af det danske

Monarkies Kyster 780.* * * * ** *

Circulære fra Indenrigsministeriet om at Skibe, tilhørende fremmede krigs¬

førende Magters Undersaatter, naar disse først efter Krigens Udbrud have

erholdt dansk Borgerret, ei ere berettigede til at fare under dansk Flag. 857

Bekjendtgjørelse fra Marineministeriet ang. Indretningen af et Speilfyr ved

Stör=Mundingen. 933
* * * * * *

Kundgjørelse fra Indenrigsministeriet ang. Erhvervelsen af islandske Søpas

og om Formen for samme * *  * * * * * * * * * ** 1000

See iøvrigt: Værnepligt.

Søllested Sognekald ang. 30, 151, 719 og 751* *

Sønderhaa=Hørsted Sognekald ang. 742 og 904

T.

Taarnby Sognekald ang. 853 og 910

Telegraphvæsenenet:

Bekjendtgjørelse fra Finantsministeriet ang. en Forandring i det ved aller¬

høieste Resol. af 2den Septbr. 1853 approberede foreløbige Regulativ for

Afbenyttelsen af den danske Statstelegraphlinie fra Helsingør til Hamborg,

med Hensyn til det Sprog, hvori Depescher kunne affattes 565* * * * * *

Bekjendtgjørelse fra Marineministeriet ang. den imellem Sjælland og Skaane

nedlagte undersøiske Telegraph 933* * *

Testamenter:

Forordning for Hertugdømmet Slesvig ang. testamentariske Dispositioners

Retsgyldighed uden allerhøieste Confirmation 97
* *

ang. hvorvidt Fruentimmer under 18 Aar med Retsvirkning kunne oprette

Testamenter* * * * 706* * * * *

Thingsvidner, see: Justits= og Politivæsen, Retsgebyrer.

Thinglæsning, see: Skjøde= og Pantevæsen.

Thisted Byfogedembede og Hillerslev=Hundborg Herredsfogderi ang.920 og 1006

Thunø, Overbestyrelsen med Hensyn til Skole= og Fattigvæsenet der ang.342

Tidsskrifter, see: Aviser og Blade.
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Tiendevæsenet:

forskjellige Amter inddeelte i flere Tiendecommissionsdistrikter 276, 302, 348

462, 560 og

Circulære fra Kirke= og Underviisningsministeriet, hvorved anordnes et Schema

for Forlig om Tiendens Afløsning

med Hensyn til Eiendomme med Bondeskylds=Hartkorn hvilke der hidtilaf

bør der ved Afløs¬ikke har været svaret Tiende eller Vederlag for samme

Spørgsmaalet,ningen ogsaa bestemmes et fast aarligt Vederlag, hvorimod

om Tiendepligten paahviler dem, hører under Domstolene* * * *

ogsaa for Kongetiender, der eies af Yderne, bør der i Henhold til Lova

14de April 1852 § 14 af Tiendecommissionen fastsættes Vederlag..

ang. Tiden for Tiendeafløsningsforretningers Afholdelse.

Lov af 14de April 1852 har ikke hævet de tidligere i Fdg. 8de Jannar 1810

givne Bestemmelser om Forligsmægling i Tiendesager.. * *

naar i et Sogn er approberet Forening om en af de 3 Tiender, og de øvrige

Tiender eies af Yderne selv, skal Vederlaget ved Afløsningsforretningen og¬

saa for de sidstnævnte fastsættes ved Kjendelse* * * *

ang. hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Fastsættelsen af Bederlag

for Tiende af Huuslodder, for hvilke Tiendevederlaget engang er fastsat un¬

der Eet med de Gaarde, hvorfra Lodderne ere udlagte *

ved Tiendevederlagets Fastsættelse af Tiendecommissionen bør i Almindelighed

al den tiendepligtige Jord, der drives under eet samlet Brug, behandles

som een samlet Eiendom, uden at der er Anledning til at fordele en saadan

Eiendoms fulde Tiendevederlag paa de flere Matriculsnummere, hvoraf den

bestaaer * * *

skal en saadan Fordeling foretages, maa den ogsaa indbefatte Englodderog

Græsningsjorder, uagtet de ingen Sæd afgive ..* * * * * * * * *

ogsaa i det Tilfælde, at Konge= eller Kirketienden, eller begge tilsammen, ere ind¬

befattede i en Arvefæsteafgift, uden at Tiendens Størrelse særskilt er be¬

stemt, bør Vederlag bestemmes for saadanne Tiender i Henhold til Lov af

14de April 1852 * * * * *

naar Vederlag for Korntiender, der eies af Yderne, skal fastsættes, maa det

overlades Yderne at vælge mellem Ansættelsesmaaderne* * * * * * *

Tiendeafløsningsforretninger kunne afholdes hele Aaret igjennem, men Forli¬

get eller Kjendelsen erholder først Virkning det næstpaafølgende Aar* *

ogsaa Tienden af Huusjorder skal efter Lov af 14de April 1852 fastsættes til

en fast aarlig Afgift, naar de anvendes til Dyrkning af tiendepligtig Sæd:

dette gjælder og om Præstetienden, selv om den fortiden ydes med Høstdage

Circulære fra Indenrigsministeriet, om hvorledes der skal forholdes med min¬

delige Foreninger om Tiendens Afløsning, naar de ikke ere approberede af

Cultusministeriet, forinden Tiendecommissionen har begyndt sin Virksomhed

i det paagjældende Sogn * * * * * * * * *

ang. Tiendecommissionernes Berettigelse til at beregne sig Diæter

de ved et Commissionsmøde indgaaede Foreninger vm Tiendens Afløsning

antagne at maatte staae ved Magt, skjøndt Commissionen ikke havde været

fuldtallig, og Reqvirenten af Forretningen derhos paalagt at afholde Om¬

kostningerne ved Mødet * * * * *
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Toldvæsenet:

Lov ang. Toldbegunstigelser med Hensyn til Vand= og Gasledninger samt an¬

dre store Anlæg for Communernes Regning. * * * * * *

39Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. det Samme* *

TarifenforLov ang. den directe Indførsel fra andre Verdensdele, samtang.

121Lastepenge. * ** * * *

385.lignende Patent for Hertugdømmet Slesvig ..

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark ang. Ophør af de i §§ 5 til 8 i Lo¬

ven af 26de Juli 1853 om Ophævelse af Toldforskjellen mellem Danmark

samt Slesvig og Holsten nævnte midlertidige Indskrænkninger for Sam¬
365færdslen med Holsten* * *

Lov for Kongeriget Danmark ang. Ophævelsen af de ifølge Fdg. 1ste Mai
3691838 § 52 vedblevne Toldbegunstigelser.*

iPatent for Hertugdømmet Slesvig ang. Gjennemførelsen af Toldeenheden

Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmet Holsten
373samt adskillige Forandringer i Toldforordningen*

Told¬Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig ang. Ophævelsen af flere

392steder og Toldoppebørselssteder ved Hertugdømmets sydlige Grændse

Tugthuus, see: Fængselsvæsenet.

Tyendevæsenet:

281Anordning ang. Tyendevæsenet i de dansk=vestindiske Besiddelser..
433Tyendelov for Kongeriget Danmark. * *

samt ang.Circulære om Valg af de i Tyendeloven befalede Forligsmæglere
451Skudsmaalsbøger og om Tyendelovens Thinglæsning.

de i Fdg. 24de Januar 1844 § 13 givne Regler om Afholdelse af Omkost¬

ningerne ved Tyendes Cuur og Pleie ere i det Væsentlige de samme som
532tidligere. * * *

naar Huusbond og Tyende blive enige om at hæve Forholdet paa Grund af

Tyendets Sygdom, og dette derefter forlader Tjenestecommunen, bliver

denne dog, naar Sygdommen er paakommen Tyendet, efterat Tjenesten var
717begyndt, pligtig at bære Udgifterne ved dets Cuur og Pleie

ang. hvorvidt Reglerne om Tjenestetyenders Cuur ere anvendelige paa Lære¬
732drenge * * *

Typhusepidemie, see: smitsomme Sygdømme
53Tyrsting=Brads Herredsfogderi ang... * * * * * * * * *

U.

Udesundby Mølle ved Frederiksund, Lov om dens Afhændelse. 178

Udpantning:

de af Communens Beboere, som vægre sig ved at erlægge deres Andeel i Be¬
575

* *talingen for et Vandløbs Oprensning, kunne ikke udpantes

Udpantning kan anvendes til Inddrivelse af de ved Fdg. 13de Decbr. 1793
575

*§ 33 for forsømt Spand= og Gangdagsarbeide bestemte Mulkter

Amtet bør, inden det meddeler Approbation til et Alimentationsbidrags Ind¬

drivelse ved Udpantning, affordre Reqvirenten Beviis for, at det paagjæl¬
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Side

Udpantning:

dende Barn er ilive, hvorimod det ei paaligger Fogden at afæske Reqvi¬

renten saadant Beviis * * * 577

Diæter og Befordringsgodtgjørelse tilen Sæettedommer, der var beskikket til

at optage et Thingsvidne, paalagte Reqvirenten, som dog ikke derfor kunde

udpantes* * * * * * 578* * *

ang. fra hvilken Tid den Frist af et Aar skal regnes, efter hvis Udløb et Re¬

cognitionsgebyr for at hensidde i uskiftet Bo efter en afdød Ægtefælle ikke

længer kan inddrives ved Udpantning i Medfør af Fdg. 20de Octbr. 1819 613

Udskrivningsvæsenet, see: Værnepligt.

Udstykning, see: Landet.

Udvandrere til Algier, om Betingelserne for at befordres frit dertil og nedsætte

*sig der 199

Ulsø og Østeregede Sognekald ang... 710* * * * . . . 653og

Underviisningsvæsenet, see: Skolevæsen.

Uniformen for Høiesteret, Landsoverretterne, Kjøbenhavns Criminal= og Politiret,

Justitiarius i Søretten, Auctionsdirecteuren i Kjøbenhavn og de i hans Con¬

638toir ansatte Embedsmænd, samt Assistenterne ved Kongens Fogeds Contoir*

Universitetet:

Fundats for det Hammerichske Legat for Studerende ved Kjøbenhavns Uni¬

versitet fra de Slesvigske Skoler 393

453Professorplads i det theologiske Facultet ved Kjøbenhavns Universitet ang...

Bekjendtgjørelse ang. nogle Forandringer i de ved Fdg. 9de Jannar 1824

givne Regler for Erhvervelsen af de academiske Grader ved Kjøbenhavns

Universitet 462* * * * * * *

Urlev=StenderupSognekald ang. 935 og 1006

V.

Vadum Sognekald ang. * * * .* * . . . . . . . . . . 31

Valgene til Rigsdagen, see: Rigsdagen.

Vallø Stift, Forandringer i sammes Fundats   748

Vandvæsenet:

Lov ang. Toldbegunstigelser med Hensyn til Vand= og Gasledninger samt an¬

dre store Anlæg for Communernes Regning .   .

39Patent for Hertugdømmet Slesvig om det Samme * *

Vandløbs Oprensning, de Communebeboere, som vægre sig ved at betale deres

Andeel af Omkostningerne dertil, kunne ikke udpantes 575

See iøvrigt: Kjøbenhavn.

Flodemaal ved Vandmøller og lignende Anlæg ved de mindre Vandløb skulle

ei sættes efter offentlig Foranstaltning* 731
* * * ** * * * *

Varde Byfogedembede ang. 8671
* * og

Vedersø Klit, om Oprettelse af en fuldstændig Redningsstation der... 179

Vegener, Geheimearkivarius, allerhøieste Rescript i Anledning af den Maade,

hvorpaa han er traadt frem med Hensyn til det Kongelige Budskab om

Thronfølgen * * * * * * * * * * 75
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Veivæsenet:

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Fordelingen af det Bidrag, der skal

udredes til Omkostninger ved Kunstveianlæget *

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. nogle Forandringer i Veiforordnin¬

gen af 1ste Marts 1842*

Lov ang. de Arbeider, der til Anlæg af Hovedlandeveiene blive at udføre i

Finantsaaret 1854½5, og at projectere til Udførelse i Finantsaaret 185596

for den almindelige Veikasses Regning...

Patent ang. Repartitionen af Hertugdømmet Slesvigs Bidrag til Udførelsen

af Chausseestrækninger i Tidsrummet fra 1ste Januar 1853 til 31te Marts

1854.
* *

Lov om Nedlæggelse af Bomme i Sjælland med Undtagelse af dem, derfindes

paa Gamle Kjøbenhavns Amt * * * * *

Bekjendtgjørelse ang. den Chausseestrækning, som i Tidsrummet fra 1ste April

1854 til 31te Marts 1855 skal anlægges i Hertugdømmet Slesvig for Fi¬

nantskassens Regning*

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Repartition af Bidrag til Chaussee¬

strækningers Udførelse i Tiden fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855

ang. Udstrækningen af den Hartkornsbrugere med under 1 Td. Hartkornpaa¬

hvilende Forpligtelse til at udføre Gangdagsarbeide paa Amtsveiene2
1793Udpantning kan anvendes til Inddrivelse af de ved Fdg. 13de Decbr.

§ 33 for forsømt Spand= og Gangdagsarbeide bestemte Mulkter *

Arbei¬ang. den Sognefogden paahvilende Forpligtelse til at føre Tilsyn med

det paa de mindre Landeveie* * *

Vemmetofte Klosters Godses Fattigvæsens særskilte Bestyrelse ophævet

Auctionsret ophævet.. * *

Vesterbølle og Østerbølle Sognekald ang. * * *

Vesterhever Sognekald ang.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vestindien:

Beretninger om Cholera=Epidemien i Vestindien 75, 112, 179, 262, 340, 366

457, 528, 545, 747, 846, 859 og

Valg paa 4 Medlemmer af Colonialraadet *

Lov ang. Aftjening af Værnepligt ved Tjeneste i den dansk=vestindiske Hærstyrke

Beretninger om Udsigterne til Høsten i de dansk=vestindiske Besiddelser og om

Forholdene der i det Hele 112, 262, 366, 427, 457, 528, 545, 596, 631

713, 747, 846, 859, 905 og

Anordning indeholdende Bestemmelser ang. Tyendevæsenet i de dansk=vestindiske

Besiddelser * * *

Anordning til at forhindre Løsgjængeri der * *

St. JanAnordning ang. Paalæg af en Afgift paa Heste og Baade paa Øen

* *til Indtægt for Øens Landkasse

Anordning ang. Reglement for Landskolerne i Vestindien* * *

allerhøieste Resolution ang. Bestemmelse af Tjenestetiden i den dansk=vestindiske

Hærstyrke * *

Anordning om Næringsdrift i de dansk=vestindiske Besiddelser

Circulære fra Justitsministeriet ang. Tjenestetidens Længde og Haandpengenes

Størrelse ved den dansk=vestindiske Hærstyrke
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Vestindien:

Beretninger om Colonialraadets Forhandlinger.... 596, 631, 657 og

allerhøieste Rescript til Gouverneuren for de dansk=vestindiske Besiddelser ang.

Besked til Colonialraadet med Hensyn til de af det indgivne allerunderda¬

nigste Betænkninger *

ang. Forauctionering af afdøde Militæres Efterladenskaber uden Mellemkomst

af Auctionsforvalteren * * * *

ang. hvorledes der skal forholdes med uaffordrede Arvemidler efter i Vest¬

indien afdøde Militære af Underklasserne
*

Beretning om de i Aarene 1848 til 1852 ved Forligelsescommissionerne

Vestindien foretagne Sager
—

Oversigt over Antallet af de i Vestindien i Aaret 1852 behandlede Skifter

Veterinærvæsenet:

Circulære fra Indenrigsministeriet om at de tidligere paabudne extraordinære

Hestesyn maae bortfalde

Forandringer i den ved Veterinærskolen normerede Underviisning og Prøve i

Beslagkunst* * * * * * * * * * * *

Skrivelse fra Indenrigsministeriet ang. Forholdsregler imod Hundegalskabi

odet sydlige Jylland * * * * * * * * *

Vidner, see: Justits= og Politivæsenet, Skiftevæsenet.

Vielser, om hvorvidt Vidner derved ere nødvendige.
*

Viborg Landsoverret, Lov om Lønning for de under Retten ansatte Embeds¬

mænd * * * *

Vilhelminekogen, dens Indlemmelse i Landskabet Eiderstedt ang.

Vinding Herredsfogderi ang. * * ** 2* * * *

Vive, Ove og Valsgaard Sognekald ang...

Vægt og Maal, Circulære fra Indenrigsministeriet ang. Foranstaltningertil

Vægtlodders og Maaleredskabers Forbedring.. * * *

Værnepligten og Udskrivningsvæsenet:

Udkast til Lov ang. en forøget Udskrivning til Søkrigstjenesten for Aaret 1854

Loven derom * — * * * *

Lov om Udskrivning til Landkrigstjenesten for Aaret 1855* * *

Lov om Udskrivning til Søkrigstjenesten for Aaret 1854 .

Lov ang. Aftjening af Bærnepligt ved Tjeneste i den dansk=vestindiste Hærstyrke

Provisorisk Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende Værnepligten

ang. Størrelsen af de Diæter, der tilkomme Læger for Reiser til syge Værne¬

pligtige* *

Circulære fra Justitsministeriet, ang. hvormeget Mandskab der vil blive ind¬

kaldt i Henhold til Lov af 17de Juli 1854 om Udskrivning til Landkrigs¬

tjenesten for samme Aar * *

Circulære fra Justitsministeriet om at Ingen bør af de i Værnepligtslovens

§ 17 ommeldte Grunde forbigaaes ved Udskrivningen længere end til det

24de Aar

Circulære fra Justitsministeriet, ang. Tjenestetidens Længde og Haandpengenes

Størrelse for den dansk=vestindiske Hærstyrke * * * *

Straffeattester for dem, der stille sig for Værnepligtige, bør meddeles paa

stemplet Papir og mod Gebyr * * * * *
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Værnepligten og Udskrivningsvæsenet:

Patent for Hertugdømmet Slesvig ang. Indsendelsen af de aarlige Lister om
693Afgang og Tilgang blandt det værnepligtige Mandskab * ** * * * *

727Udskrivningschefsposten i 6te Distrikt ang..

ang. hvorledes der skal forholdes, naar de, der i Henhold til Værnepligtsloven

ere afleverede til en Troppeafdeling som udeblevne uden lovligt Forfald,

741fremsætte Indsigelse mod at behandles paa denne Maade* * * * * * *

970ang. Berigtigelse af Stilling ved Troppeafdelingerne2 * * * ** * *

977Udkast til Lov om Udskrivningen til Landkrigstjenesten for Aaret 1856* *

Udkast til Lov om Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1855 978*

Circulære fra Justitsministeriet om hvorledes der skal føres Control med de

Værnepligtige, der fra de øvrige Dele af Kongeriget flytte til Bornholm 995

See iøvrigt: Skatter,

Værnske Opdragelses= og Underviisningsinstitut, Oversigt over dets Indtægter

og Udgifter i Aaret 1853 674* *

Værum og Ørum Sognekald ang.         151

ÆE

Ægteskab, ang. hvorvidt Vidner ere nødvendige ved Vielser 575

Ø.

Ørre og Sinding Sognekald ang. * *  951

Østersnede Sognekald ang.. 119* *

Østerø Sognekald ang.. *      853 og 903

Øvrighed, see: Justits= og Politivæsenet.



epariemenisiioenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad J. Liebe,

Expeditionssekretær ved Statssekretariatet og Sekretær hos Præsidenten i Statsraadet.

de gI.Jen i SanuarØNI. 1854.

Lovgivning.

Under 4de Januar er igjennem Finantsministeriet udkommet følgende

Lov angaaende et overordentligt Lønningstillæg for de ringere af¬

lagte offentlige Bestillingsmænd:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
§ 1.

Enhver af Staten lønnet i Bestilling værende Embedsmand eller Be¬

tjent, hvis samlede Lønning ikke naaer 500 Rbd. aarligt, tilstaaes, med de

i det Følgende fastsatte nærmere Bestemmelser, i Anledning af den herskende

Dyrtid, et overordentligt Tillæg af 10 pCt. for hvert af de 3 første 100

Rbd. og 71 pCt. af hvad hans samlede Lønning af Staten i visse og

uvisse Indtægter udgjør mere, men dog saaledes, at den Deel af Tillæget

bortfalder, hvorved Nogens Indtægt for et Aar vilde komme til at overstige

500 Rbd.

Er den Paagjældende gift eller Familieforførger, og hans samlede

Lønning ikke naaer 800 Rbd., erholder han, foruden det ovenfor anførte

Tillæg, fremdeles 10 pCt. af de 3 første 100 Rbd., 7½ pCt. af de to

paafølgende 100 Rbd. og 10 pCt. af hvad hans samlede Lønning af Sta¬

ten i visse og uvisse Indtægter udgjør mere, men dog saaledes, at den Deel

af Tillæget bortfalder, hvorved Nogens Indtægt for et Aar vilde komme til

at overstige 800 Rbd.

For Lønninger under 300 Rbd. gives det samme Tillæg som for dem,

der naae dette Beløb.
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§ 2.

Ved Ansættelsen af Vedkommendes Indtægter beregnes den faste Gage

og lignende visse Beløb til hvad samme udgjøre efter indeværende Aars Fi¬

nantslov; de uvisse Indtægter beregnes derimod efter hvad de i Finants¬

aaret 1852 til 1853, eller, forsaavidt Bestillingens Beskaffenhed medfører

det, efter hvad de i Calenderaaret 1852 have udgjort.

§ 3.

Forener Nogen flere af Staten lønnede Bestillinger, komme de ham

herfor tillagte Indtægter sammenlagte i Betragtning.

§ 4.

Fra det i § 1 ommeldte Lønningstillæg ere udelukkede:

1) de, som have deres Hovedindtægt af Naturalydelser Embedsjord,

Sportler, Gebyhrer og Procenter eller deslige, saasom: Landsbypræster

og Retsbetjente:

2) de, som ved Siden af deres lovbestemte Lønning af Staten have Bi¬

Indtægter, der staae i Forbindelse med deres offentlige Stilling og

hvortil der ved Lønningens Fastsættelse er taget Hensyn, saasom: Di¬

striktslæger;

3) de, for hvem Lønninger af Staten ikke afgive Hovederhverv, eller som

vitterlig ere formuende;

4)Menige og Underklasserne af Landmilitæretaten, for hvilke der paa an¬

den Maade er draget Omsorg;

5) Søetatens faste Mandskab (§ 7);

6) de i Colonierne bosatte Bestillingsmænd.

§ 5.

Af Indtægt, som hidrører fra Naturalydelser og Embedsjord, gives ei

Lønningstillæg.

§ 6.

Lønningstillæget udbetales paa een Gang, eller i flere Terminer efter

vedkommende Ministers Skjøn, saasnart det er opgjort, og kommer den til¬

gode, som ved nærværende Lovs Udgivelse er i den paagjældende Bestilling.

Opgjørelserne for hver især af de forskjellige Bestyrelsesgrene forelægges

Finantsministeren til Prøvelse inden nogen Anviisning efter nærværende Lov

tor finde Sted.

Udtællingen skeer af den Kasse, hvoraf Vedkommendes sædvanlige Ho¬

vedlønning bestrides, dog saaledes, at hvis nogen Deel af det herommeldte

overordentlige Lønningstillæg vedkommer særlige Stiftelser, udrede disses

Fonds den paa samme faldende Andeel.
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§ 7.

Til Søetatens faste Mandskab bevilges 6000 Rbd.,hvis Fordeling

overlades til Marineministeriet.

§ 8.

Hvad der af de forskjellige Ministeriers Understøttelseskasser allerede

maatte være bevilget i Anledning af Dyrtiden, kommer til Afkortning i hvad

der efter nærværende Lov anvises.

§ 9.

De Embedsmænd og Betjente i Kjøbstæderne, der lønnes af Commu¬

nen, kunne af denne tilstaaes en lignende Lønningsforhøielse, som den der

for Statens Embedsmænd og Betjente i det Foregaaende er bestemt.

§ 10.

Fortolkningen af denne Lov skal ikke kunne gjøres til Gjenstand for

Rettergang.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 4de Januar er igjennem Finantsministeriet udkommet følgende

Lov angaaende Toldbegunstigelser med Hensyn til Dand og Gasled¬

ninger samt andre store Anlæg for Communernes Regning:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Materialier, Maskiner og Redskaber, som beviisligt anvendes til nye

Vand= og Gasledninger, Kloakindretninger eller lignende store Anlæg for en

Communes Regning, skulle kunne indføres mod en Told af 5 pCt. af Vær¬

dien, forsaavidt den tarifmæssige Told ikke udgjør mindre. I Henseende til

Beviislighederne for det Indførtes Værdi og Anvendelse efter Bestemmelsen

saavelsom til Controllen dermed, er vedkommende Commune Finantsministe¬

riets Bestemmelser underkastet.

Finantsministeriet er bemyndiget til for de Gjenstande, der i Løbet af

indeværende Aar og, forinden Loven træder i Virksomhed, ere eller maatte

blive fortoldede for en Communes Regning til nye Vand= og Gasledninger,

at give Loven tilbagevirkende Anvendelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Under 9de Decbr. f. A. er der igjennem Indenrigsministeriet ad man¬

datum udfærdiget en allerhøieste Ordre, hvorved det befales Efternævnte,

nemlig:

Den fungerende Directeur for det samlede Indenrigsministerium, Etats¬

raad C. F. Simony, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Overinspecteur for Fængselsvæsenet, Etatsraad Professor, Dr. philos.

C. G. N. David, Ridder af Dannebrogen,

Decanus i det Kgl. Sundhedscollegium, Professor, Dr. med. C. P. M.

Hansen, Ridder af Dannebrogen,

Raadmand i Kjøbenhavn, Overauditeur J. P. Holm, Ridder af Dan¬

nebrogen,

Dr. med. M. Hassing, og

Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn, Tømmerhandler C. L. Maag,

at sammentræde i en Commission for at undersøge, hvorvidt Almindeligt

Hospital i Kjøbenhavn paa Grund af forhaandenværende Mangler ved dets

Indretning maatte trænge til en Omorganisation, navnlig ved en gjennem¬

gribende Adskillelse af de tvende i dets Bygninger forenede Stiftelser m. v.

Det er derhos paalagt Commissionen, efter denne Sags Overveielse i det

Hele, til Indenrigsministeren snarest muligt at gjøre Indberetning om det

Resultat, hvortil dens Forhandlinger maatte føre, og for ham at fremsætte

det eller de nærmere Forslag, hvortil den derved maatte finde sig foranlediget.

Den allerhøieste Ordre indeholder tillige, at samtlige Kongelige Embeds¬

mænd og paagjældende communale Autoriteter til hvem Commissionen, til

det den overdragne Hvervs Fremme, maatte ansee det fornødent at henvende

sig om Oplysninger, ville uvægerlig have at meddele den samme, Enhver

for sit Vedkommende.

Da det i Lov af 7de Septbr. f. A. angaaende Godtgjørelse for de i

Krigsaarene 1848 til 1851 præsterede militære Fribefordringer, dens § 5, er

bestemt, at de Commissioner, der efter bemeldte § ville have endeligen at

afgjøre, hvem der efter nævnte Lov tilkommer Vederlag for de i Krigens

Tid afholdte Befordringer, og med hvilket Beløb, saavelsom og hvilkesomhelst

andre Spørgsmaal der i denne Anledning maatte opstaae, blandt Andre

skulle bestaae af tvende af Regjeringen for hele Riget valgte Commissærer,

er dette Hverv, ved en igjennem Indenrigsministeriet under 17de Decbr. f. A.

udfærdiget allerhøieste Ordre, overdraget til Besidderen af Stamhuset Thiele
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i Nørrejylland, Kammerherre og Hofjægermester H. H. Lüttichau, og Eie¬

ren af Moesgaard i Nørrejylland, Overretsprokurator T. C. Dahl, Ridder

af Dannebrogen.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde N. N. Sogne¬

forstanderskab forespurgt:

1) hvorvidt det efter Emanationen af Fdgn. 27de Mai 1848, navnlig ifølge

Bestemmelserne i sammes 1ste §, paahviler Forsørgelsescommunen eller

Opholdscommunen, ved Fattiglemmers Begravelse at udrede Omkost¬

ningerne ved den i Fdgn. 24de Septbr. 1708 Post II. § 23 omhand¬

handlede Kastning af Graven og Ligets Henbæren til samme;

2) om ikke de til Ligets Transport tilvogns medgaaede Udgifter i ethvert

Fald kunne fordres erstattede af Forsørgelsescommunen; samt

3)om sidstnævnte Commune vil have at udrede de øvrige i Fdgn. 24de

Septbr. 1708 ikke omtalte Begravelsesomkostninger, som ikke vedkomme

Gravopkastningen.

Efter i denne Anledning at have indhentet vedkommende Amtmands Yt¬

tringer, svarede Ministeriet i Skrivelse af 7de Octbr. f. A.:

ad 1) at selv om Gravens Kastning og Ligets Henbæren til samme

hidtil i vedkommende Commune er gaaet paa Omgang imellem Sognets

Gaardmænd, Huusmænd og Inderster (cfr. Canc. Skr. 13de Juli 1847 i
*

Ny Coll. Tid. for s. A. S. 655), vil dog ikke Fdgn. 27de Mai 1848 § 1,

der allene angaaer den indbyrdes Fordeling af de communale Byrder i hver

enkelt Commune imellem dens Medlemmer, men ikke selve Omfanget af disse

Byrder ligeoverfor andre Communer, have kunnet medføre nogen Forandring

i den Opholdscommunen ifølge Fdgn. 24de Septbr. 1708 Post II. § 23,

cfr. Post I. § 21, og Canc. Skr. 5te April 1834, 25de Marts 1836,

24de August 1837 og 20de Juli 1844 (Ny Coll. for s. A. S. 959)

paahvilende Forpligtelse til uden Godtgjørelse at udføre de omhandlede Ar¬

beider:

ad 2) at Ministeriet med Amtmanden maatte være enigt i, at Om¬

kostningerne ved Ligets Transport fra Dødsleiet til Graven, hvad enten denne

skeer tilvogns eller tilfods, i intet Tilfælde kunne fordres erstattede af For¬

sørgelsescommunen;

ad 3) at Opholdscommunen forøvrigt i Reglen kan fordre sig de

nødvendige positive Udgifter, Begravelsen har paaført den, erstattede af den

overhovedet refusionspligtige Commune, og saaledes navnlig hvad Udgift Lig¬

kisten og efter Omstændighederne Ligets Klædning har gjort uomgjængeligt

nødvendig, men at dog Jorden stedse bliver at afgive frit, hvor Begravelsen
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ligesom ei heller Noget skal betales tilskeer for et Fattigvæsens Regning

Præsten for Jordpaakastelsen, cfr. D. L. 2—10—1 og Canc. Skr. 31te

Marts 1835 og 8de Septbr. 1842.

En Amtmand havde, ved at fremsende en Regning fra N. N. Sogne¬

forstanderskab over adskillige Udgifter i Anledning af en for offentlig Reg¬

ning behandlet Typhusepidemi, og næst at bemærke, at han ikke havde fundet

sig beføiet til at anvise den paa Regningen opførte Betaling for Fødemidler

deels til Patienterne deels til Sygevogterne, samt at vedkommende Sogne¬

forstanderskab som Følge deraf var indkommen med en senere Regning,

hvorpaa den oprindelig beregnede Betaling for Sygevogtningen var forhøiet

til det Dobbelte saa at Forhøielsen endog oversteg det tidligere for Føde¬

varer beregnede Beløb, — til Indenrigsministeriets Afgjørelse indstillet denne

Forstanderskabets Fordring, hvorhos han forespurgte, om Udgifter ved de af

Lægerne efter smitsomme Sygdomme beordrede Foranstaltninger til Sygeloca¬

lernes Kalkning, Sengestedernes og Sengeklædernes Udrensning og Udluft¬

ning m. m., bør falde det Offentlige til Last.

Efter i denne Anledning at have corresponderet med Justitsministeriet,

svarede Indenrigsministeriet under 4de Novbr. f. A., at Udgifterne til Føde¬

midler for Patienterne maae afholdes af Stedets Fattigvæsen og ialtfald

blive Amtsrepartitionsfonden uvedkommende, samt at det Samme maa gjælde

med Hensyn til de Sygevogterne leverede Fødemidler, medmindre disse sidste

beviisligen have været de Paagjældende tilsagte ved Antagelsen som en Deel

af Vederlaget for Sygevogtningen, og det samlede Vederlag derhos ikke der¬

ved kommer til at gaae ud over hvad der efter Omstændighederne kan an¬

tages for passende, i hvilken sidstnævnte Henseende den nærmere Bedømmelse

maa være Amtsraadet overladt. Hvad endelig det sidste af Amtmanden

fremsatte Spørgsmaal angik, tilføiede Ministeriet, at det, ihvorvel man fandt

det noget tvivlsomt, om den herberørte Udgiftspost ganske egner sig til at

sættes i Klasse med de Udgifter, som ifølge Fdgn. 17de April 1782 § 9

skulle udredes af Amtet, dog maatte holde for, at Spørgsmaalet rettest be¬

svares bekræftende, hvor ved imidlertid forudsattes, at Foranstaltningen, navn¬

lig hvad Localerne angaaer, indskrænker sig til en Rensning af disse, og ikke

faaer Charakteren af en Istandsættelse.

Finantsministeriet.

Igjennem Finantsministeren har Directionen for Livsforsikkrings=An¬

stalten allerunderdanigst indsendt følgende Beretning om denne Anstalts
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Virksomhed i Aaret 1852 og dens Status ved Aarets Udgang, bi¬
lagt med Afskrift af Hovedbogens Capital=Conto:

Ved den i Aaret 1842 oprettede Livsforsikkringsanstalt er i Aaret 1852

foregaaet følgende Forandringer i Beløbet af Forsikkringerne, i Antallet af

de Forstkkrede, i Kassens Status og i den Risico, som efter Beregningen

hviler paa samme:

I.Forsikkringer og Forsikkrede.

A. Forsikkringer.

1. Beløb af Forsikkringer paa Livstid, tegnede i 1852. 409500 Rbd.

Derimod ophørie ved Forsikkredes Død.68200 Rbd.

—og ved Forsikkredes Udtrædelse 79400

147600 —

altsaa en Tilvæxt af 261900 Röd.

Ved Udgangen af 1851 var Beløbet 2166900* . . * *

Altsaa ved Udgangen af 1852. 2428800 Nbd.

2. Beløb af Forsikkringer paa Aaremaal, tegnede i 1852 75800

Derimod ere ophørte ved Forsikkredes Død 3700 Rbd.

—ved Forsikkredes Udtrædelse 31400

ved Policers Udløb 63000 —

98100 —

Altsaa en Aftagen af . 22300 Rbd.

598400 —Ved Udgangen af 1851 var Beløbet

Altsaa ved Udgangen af 1852 576100 Rbd.

Sammenlægges dette Beløb med det for de livsvarige

Forsikkringer, saa bliver det hele Beløb for begge

3004900 Rbd.Forsikkringsarter 1852, December 31

Den samlede Tilgang i dette Aar, der udgjør 485300 Rbd., er 112700

Rbd. større end den i 1851, og Afgangen, der udgjør 245700 Rbd.

12000 Rbd. større. Som Følge heraf har Tilvæxten i 1852, der udgjør

239600 Rbd., været 100700 Rbd. større, end den i 1851. Tilgangen

til de livsvarige Forsikkringer i 1852 er den største, der har fundet Sted i

den Tid, Anstalten har bestaaet; den overstiger den i 1849, som hidtil var

den største, med 9500 Rbd. Derimod er Tilgangen til Forsikkringer paa

Aaremaal i 1852 den mindste, som hidtil har fundet Sted. Den er 18100

Rbd. mindre, end den i 1851, men, da Afgangen tillige har været 36700

Rbd. mindre, saa er den egentlige Aftagen 18600 Rbd. mindre end i 1851.
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B. Forsikkrede.
Mdf. Fr. Sum.

der have forsikkret sig1. Antallet af de Personer,
213 47 260paa Livstid i 1852, er

Derimod ere i Aarets Løb
Sum.Mdf. Fr.

5 31afgaaede ved Dødsfald 26

45frivillig udtraadte . . 38 7
7664 12

149 35 184altsaa en Tilvæxt af

Ved Udgangen af 1851 var Antallet. . 1076 184 1260
1225 219 1444Altsaa ved Udgangen af 1852 *

Antallet af de Personer, der have forsikkret sig

paa Aaremaal i 1852, er. . . . . 82 9 91

Derimod ere i Aarets Løb

afgaaede ved Dødsfald 5 , 5

udtraadte, deels frivillig.

deels ved Policers Udløb 87 11 98
92 11 103

Altsaa en Aftagen af . 10 2 12

574 47 621*)Ved Udgangen af 1851 var Antallet...

564 45 609Altsaa ved Udgangen af 1852* *

Dividerer man de her fundne Personantal i de ovenfor anførte For¬

sikkringsbeløb for hver af de to Forsikkringsarter, saa finder man Gjennem¬

snitsstørrelsen af det Beløb, der hviler paa et enkelt Liv, at være for de For¬

sikkrede paa Livstid 1682 Rbd. og for de Forsikkredepaa Aaremaal951Rbd.

Ved een af de nye Policer paa Aaremaal er Summen tillige betin¬

get udbetalt ved Forsikkringstidens Udløb, nemlig:

Sum.Forsikkringstid. Police.

5 Aar. 200 Rbd.

Police. Sum.

Derimod ere ophørte

ved Dødsfald .. 1 1300 Rbd.

ved Forsikkringstidens
—Udløb  3 2300

ved Forsikkredes Ud¬

trædelse  3 2300 — . —
7 5900

6Altsaa en Aftagen af 5700 Rbd.

80400 —Ved Udgangen af 1851 vare i Kraft *54

74700 Rbd.Altsaa ved Udgangen af 1852 48*

Forskjellen imellem denne Angivelse, og den, der findes i Oversigten for 1851, hidrører
fra en Unsiagtighed i Registeret over denne Klasse af Forsikkrede, der gaaer tilbage til
1850 men først bemærkedes i 1852.
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Af de indkomne Begjæringer har Directionen maattet afslaae 14, paa

Grund af Mangel paa tilstrækkelig god Helbredstilstand.

De Forsikkringspolicer, der ved Dødsfald ere forfaldne til Udbetaling

ere følgende:

Forsikkringer paa Livstid.

Nr. Sum. Sum.Nr.

1539300 Rbd.267 2000 Rbd.N

274 900 10001561

393 300 5001693

543 30001000 —1713.14

300 1908622 1000

100677278 3000 —
2004

891 1000 2077 3100

949
—

1000 —2254 10000

956 600022994000 —

958 —23465000 160(

23931105 2000 400

500 10024341112.

—1148—49 2493400 10000

0
—30001265270 15002525.27

5001309 30002941

—1001001338 3150

—15001444 68200 Rbd.

Forsikkringer paa Aaremaal.

Sum.Nr. Sum. Nr.

B 1707 600 Rbd.1300 Rbd. 2663

200400 * —2081 3556257

2439 1200 3700 Rbd.

Af disse vare ved Aarets Udgang ikke berigtigede A 891, 958, 1112,

1148—49, 1265=70, 1539, 1693, 1713—14, 1908, 2299, 2393, 2434,

2493, 2941, 3150, tilsammen til et Beløb af 36000 Rbd., og B 2081,

2439, 2663, 3556=57, tilsammen et Beløb af 2400 Rbd. For A 1539,

1713—14 og 2493, for hvilke Directionen har nægtet Udbetalingen, hen¬

staaer Sagen endnu uafgjort ved Domstolene, og det Samme er Tilfældet

med A 330, der forfaldt til Udbetaling ved et Dødsfald i 1851.

Forholdet mellem Antallet af de Dødsfald, der ere indtrufne i Aarets

Løb, og det, der skulde finde Sted efter en Beregning, støttet paa Tabellerne,

er følgende:

Paa Aaremaal.Paa Livstid.
Beregning. ErfaringErfaring.Beregning.

Mandsolk ... 22,0 526
* 10,0

5 0,7Fruentimmer .. 3,4

ErfaringenEfter Beregningen skulde der være død ialt 36 Personer;
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giver det samme Antal, men da Een var forsikkret baade paa Livstid og paa

Aaremaal, saa bliver Antallet kun 35, altsaa een mindre. Gjennemsnitsbe¬

løbet af de Summer, der ere forfaldne til Udbetaling ved Dødsfald, er for

de paa Livstid Forsikkrede 2200 Rbd. og for de paa Aaremaal 740 Rbd.;

det første er 518 Rbd. større, det andet 211 Rbd. mindre, end Gjennem¬

snitsbeløbet for samtlige Forskkkrede.

II. Kassens Indtægt og Udgift samt Stalus efter Bødeligheden.

Ifølge vedføiede Udskrift af Anstaltens Bøger var Beholdningen ved

Aarets Udgang, saavidt som den vedkommer Aaret 1852, 281310 Rbd.

89 ß.

Overensstemmende med Planens § 6 er der paa samme Maade, som

i de foregaaende Aar, anstillet en Beregning af det Fond, der i Forbindelse

med de fremtidige Præmier behøves for at udrede de overtagne Forsikkringer.

Efter denne Beregning bliver dette Fond:

224468,7 Rbd.For Forsikkringer paa Livstid

33178,3 —For Forsikkringer paa Aaremaal*

257647,0 Rbd.

—
*

Trækkes dette fra ovenstaaende Beholdning. 281310,9

saa bliver Overskuddet. 23663,9 Rbd.
* *

* *

hvori dog fragaaer:

Forsikkringssummer, der først komme til Udbetaling iFor

1853 23400 Rbd.
* * * *

For Tilgodehavender paa ophørte Policer, der

endnu ikke ere affordrede 2567
* a . *

25967,0 —

2303,1 Rbd.Altsaa en Underbalance af

Efter de Bøger, der føres til Bestemmelse af Anstaltens Risico, skulde

den hele Præmieindtægt for 1852, med de planmæssige Tillæg af respective

5 pCt. og 25 pCt., have været 98693 Rbd. 26 ß.

Føies hertil Præmier, vedkommende 1851 og 1853, men

2036 — 76—indkomme i 1852

100730 Rbd. 6 ß.

og fradrages for Præmier, vedkommende 1852, men be¬

73—2443 —talte før Aarets Begyndelse eller efter dets Ende:

saa udkommer 98286 Rbd. 29 ß.

hvilket stemmer med Summen af de paa Capital=Conto opførte Indskud for

livsvarige og korte Forsikkringer.
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Livsforsikkrings=Anstaltens Capital-Conto.

Debet.

Rbd. ß.

Udbetaling af korte Forsikkringer 10200Til
N

Udbetaling af livsvarige Forsikkringer 42200.
iy

5371. 55Conto for udbetalte Godtgjørelser

— Conto for Agent=Provision 9931.

—
6000.Gage=Conto* * a * * * 6)

1018. 48Administrations=Conto

— 120.Conto for Tillægspræmie.
i

— 281632. 644Balance=Conto

347473. 804

Anm. 1. Balante=Conto bestaaer af:

a) Kgl. Obligationer a 4 pCt.,optagne i

Indskrivningsprotokollen 29346. 218
*

b) Kgl. 4 pCt. Obligationer 25000.

Kgl. 5 pCt. Obligationer for Creditbeviserc) 500.

d) Udlaan mod Sikkerhed som for Umyndiges Midler 104800.
k

70378. 40e) Udlaan mod Pant i Livsforsikkrings=Policer

10862. 486) Udlaan mod forskjellig Sikkerhed

—

8) Udlaan til Livrente= og Forsørgelses=Anstalten 37500.
i)

h) Præmieforskud for pantsatte Livsforsikkrings¬

66. 54Policer

i) Kassebeholdninger og Tilgodehavender hos

3694. 13Agenter og Commissionærer

282147. 804

Naar herfra drages nogle Deposita paa Mellem¬

515. 16værende med Agenter, til Beløb
*

281632. 644bliver igjen

Anm. 2. Fra denne Saldo afgaaer som for¬

1289. 68udbetalte Præmier for 1853 og 1854.

280342. 924

hvorimod tilkommer for Præmier, vedkommende

967. 931852, men først indkomne i 1853.

281310. 894Altsaa den Aaret vedkommende Beholdning
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Credit.1852.

Ved Saldo a Conto nuovo 240675. 51Januar 1.

Rente=ContoDecbr. 31. 8512. „4* * *

82775. 88Indskud til livsvarige Forsikkringer

15510. 37Indskud til korte Forsikkringer

347473. 804

1853.

Januar 1. Saldo a Conto nuovo . . . . . . 281632. 644

Under 24de Decbr. f. A. er af Generalpostdirecteuren udfærdiget føl¬

gende Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark angaaende Tarifen

for Distributionen af Brev= og Pakkepostforsendelser i Hamborg og

Lübeck:

I Henhold til Finantsministeriets Bekjendtgjørelse for Kongeriget Dan¬

mark angaaende Postforholdet til de øvrige Landsdele af 22de Juni sidstl.

bringes det herved til det corresponderende Publikums Kundskab, at Gebyh¬

rerne for de fra de Kongelige Danske Overpostamter i Hamborg og Lübeck

distribuerende Brev= og Pakkepostforsendelser opkræves efter følgende Tarifer:

I. Gebyhr=Tarif for Brevpostforsendelser.

a) i Hamborg:

i Almindelighed* * 1 ß. Cour.
* . *

til Adressater i Forstaden St. Pauli... 2

for recommanderede Breve overalt . . . . . . . 2 —

b) i Lübeck:

for Brevpostforsendelser til Adressater i selve Byen

indtil 16 Lod
* * *

. * 3 —

over 16 Lod * 1 —

til Adressater udenfor Portene det dobbelte af foranstaaende

Gebyhrer;

for recommanderede Breve overalt: . . . . . . 2 —

II. Gebyhr=Tarif for Pakkepostforsendelser i Hamborg og

Lübeck.

1) Pakker

indtil 1 K inel. 1 ß. Cour.
* *

over 1 H — 20 2* 4

— 100 —20 — . . . . . . . 4 —

o. s. fr. 2 ß. mere for hvert 50 H.

2) Penge uden Hensyn til Emballagen
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indtil 10 Rd. Cour. incl. 1 ß. Cour.

150over 10 Rd. Cour. 2

— 150 300 . . . 3 —

—
— —

300 1000 . . . 4 —

over 1000 Rd. Cour.

a) i Repræsentativer ligeledes . . . . 4 —

8) i Sølv

for hvert 1000 Rd. Cour... . 3 —

7) i Guld

for hvert 1000 Rd. Cour. . .   2 —

Som Maximum for en Pengeforsendelse ... 3 Ct.M

Under s. D. er en lige Bekjendtgjørelse udfærdiget for Hertugdømmet

Slesvig.

Justitsministeriet.

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet havde begjært sig Ju¬

stitsministeriets Yttringer meddeelte om, hvorvidt en Retsbetjent havde været

berettiget til at beregne sig et Gebyhr af 3 Rbd. 58 ß. for Meddelelsen

af tvende Attester, der behøvedes som Regnskabsbilage til Legitimation, ifølge

Antegnelserne i Sorø Akademies Hovedkasseregnskab for Aarene 1850—51

og 1851—52.

I Anledning heraf yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 21de Marts

f. A., efter over Sagen at have indhentet vedkommende Retsbetjents og

Amtmands Erklæring, at der hverken i Statuterne for Sorø Akademi af

28de Januar 1827 § 50 eller i Plakat af 3die Juni 1842 § 2 in sine

haves Hjemmel til at fordre, at de omhandlede Attester, der gik ud paa at

bekræfte, hvilke Auctioner der i Løbet af et opgivet Tidsrum vare afholdte

over Materialier, tilhørende Sorø Akademi, skulde meddeles uden Betaling,

og at vedkommende Embedsmand saaledes maatte ansees at have været be¬

rettiget til det af ham i Henhold til Sportelreglementet af 22de Marts 1814

§ 123 beregnede Gebyhr.

En Amtmand havde til Justitsministeriets Afgjørelse indstillet, hvorvidt

en Retsbetjent for en af ham afholdt Licitation over Tilbygning m. v. til

en Skole i et Landsogn havde været berettiget til at beregne sig det fulde

Salair efter Sportelreglementets §§ 100 og 124 med 2 pCt. (i hvilken Hen¬

seende det af Retsbetjenten var anført, at Gebyhret ikke umiddelbart var

blevet udredet af vedkommende Skolekasse, men af Entrepreneurerne), eller
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om ikke Gebyhret, saaledes som Amtet ved Eftersynet af Retsbetjentens

Sporteljournal havde bemærket, i Henhold til Plakat af 10de Juni 1796,

jvfr. Canc. Skr. af 27de Januar 1821 og 31te Octbr. 1843, kun burde

have været oppebaaret med det Halve.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 29de Marts

f. A.“, at det maatte tiltræde den af Amtet gjorte Bemærkning om, at det

ommeldte Gebyhr kun burde have været beregnet med den halve Deel.

Ordenscapitulet.

Under 28de Decbr. f. A. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst

udnævnt Skolelærer og Kirkesanger Hans Jørgensen i Thune, Kjøbenhavns

Amt, til Dannebrogsmand.

Ledige Embeder.

Under Finantsministerier. Et Toldcontrolleurembede i Odense med

en aarlig Gage af 1000 Rbd. Opslaaet vacant den 31te Decbr. f. A.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. St. Jørgens og Sørup

Sognekald i Fyens Stift. Reguleringssum 1280 Rbd. Ny Ansættelse

311 Rbd. Opslaaet vacant den 31te Decbr. f. A.

Skagen Sognekald i Aalborg Stift. Reguleringssum 985 Rbd. Ny.

Ansættelse 242 Rbd. Opslaaet vacant den 5te Januar.

Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Bo¬

gense. Opslaaet vacant den 6te Januar.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Amtsskriver=Embedet i Reinbeck Amt. Caution 6400 Rbd. Ansøgninger

indsendes inden 4 Uger, fra den 30te Decbr. f. A. at regne, til Ministeriet.

Amtsfoged=Tjenesten i Mölln, hvormed indtil videre Landtolder=Posten

vedbliver at være forenet. Ansøgninger indsendes inden 4 Uger, fra den

30te Decbr. f. A. at regne, til den Lauenborgske Regjering i Ratzeborg.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Gundslev Sognekald paa Falster. Indtægter: 1) Korntienden 481 Tdr.

Hvede, 83½ Tdr. Rug, 114 Tdr. Byg, 6314 Tdr. Havre og 48g Tdr.

Ærter. 2) Qvægtiende og Smaaredsel anslaaes til 135 Rbd. 3) Af bortsolgte

Præstegaardsjorder 8 Tdr. Byg og 54 Rbd. 4) Refusion af Ravnsø By

4 Rbd. 5) Offer og Accidentser anslaaes til 200 Rbd. 6) Af Indsiddere

og Huusmænd haves c. 30 Høstdage. 7) Præstegaardens Avling udgjør

4 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. Ager= og Engs=Hartkorn med et Areal af c. 22

Tdr. Land Ager og 5 Tdr. Land Eng. Jorderne ere af fortrinlig Bonitet
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og Gjødningskraft, som og i meget god Drift. 8) Udbytte af Bantactte

stor 214 Rbd. 331ß. — Udgifter: 1) Kgl. Skatter paa Amtstuen c. 60

Rbd. 2) Communale Byrder og Afgifter anslaaes til c. 20 Rbd. 3) Af¬

gift til Stiftets geistlige Enkehjælpekasse 40 a 50 Rbd. 4) Expenser til

Landemodet 3 Rbd. 5) Renter 4 pCt. af den Sum 214 Rbd. 331 ß.,

for hvilken ⅓ af Bankhæftelsen er indfriet. 6) Bygningsgjeld, oprindelig

1268 Rbd., nedbragt efter foregaaet Afdrag til 11te Juni f. A. til 679

Rbd. 27 ß., der forrentes med 4 pCt. og, saalænge Enkepension paahviler

Embedet, afbetales med ⅓4 aarlig af den oprindelige Kapital, senere med 110.

7) Enkepension 6 Tdr. Hvede, 10½9 Tdr. Rug, 18½4 Tdr. Byg, 8 Tdr.

Havre og 6 Tdr. Ærter samt 22 Rbd. 24 ß. Paa Embedet er to En¬

ker. — Præstegaarden, hvis nordre Længde med Stalde og Lader er opført

i Aaret 1846, er meget godt vedligeholdt og afgiver meget god Beboelses¬

leilighed. Indløsningssummen for samme er 500 Rbd. Nogen Tørv kan

skjæres i Engen, forøvrigt maa Brændsel kjøbes.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 30te Decbr. f. A. er Fuldmægtig ved

Finantshovedkassen O. H. Nielsen allernaadigst udnævnt til Bogholder, Can¬

cellist ved samme Kasse C. Preisler til Fuldmægtig, og Cancellist under Ge¬

neraltolddirectoratet G. P. F. Glad samt de constituerede Cancellister A. L.

W. Petersen og P. H. Landsperg til Cancellister, samtlige ved Finantsho¬

vedkassen. Under s. D. er Fuldmægtig ved Finanishovedkassen H. N. Sihm

allernaadigst udnævnt til virkelig Kammerassessor.

Under Indenrigsministeriet. Under 2den Januar ere Landvæsens¬

commissær P. Lassen Kjerulf til Vesløsgaard, Postexpediteur, Gjæstgiver I.

H. Paulsen i Fjerritzlev, samt Proprietær E. Neergaard til Dovergaard,

allernaadigst beskikkede til Medlemmer af Tiendecommissionen for Vester=Han¬

Herred i Thisted Amt.
—

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 1ste Januar

er Cand. theol. F. P. C. Moth allernaadigst beskikket til personel Capellan

for Pauerslund og Vindinge Menigheder i Ribe Stift; ordineret Catechet

og første Lærer ved Borgerskolen i Bogense, Q. P. Ussing, til Sognepræst

paa Romø i Ribe Stift. Under 3die s. M. er Sognepræst i Skagen I.

C. R. Berg allernaadigst beskikket til Sognepræst for Næsborg, Salling og

Ondrup Menigheder i Viborg Stift.

Under Krigsministeriet. Under 28de Decbr. f. A. er afskediget

Overcommandeersergeant J. F. Meyer, Dannebrogsmand, allerhøist tillagt

Krigsassessors Charakteer.
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Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 19de Decbr.

f. A. ere praktiserende Læge, Medlem af Sanitetscollegiet for Hertugdømmet

Slesvig J. F. Duseberg i Flensborg, Dr. med. &amp; chir. A. E. Dirks i

Apenrade og praktiserende Læge N. W. Bech i Ballum, allernaadigst ud¬

nævnte til Physici resp. i Flensborg Landphysicatsdistrikt, i Tønning og i

Niebüller Physicatsdistrikt.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 29de Novbr. f. A. er Bestyrelsen af de ledige Kirchspiel=Fogderier i

Wewelsfleth og Beidenfleth indtil videre allerhøist overdraget Kirchspiel=Foged

W. Schmidt i Brockdorf. Under 6te Decbr. s. A. ere Valgene af Pastor

I. C. L. Japsen til Præst i Seester, Pastor H. F. Neelsen til Diaconus

i Uetersen, forhenværende Archidiaconus M. Hansen til Hovedpræst i Wilster,

Pastor C. E. Mau til Præst i Burg i Syddithmarskens Provsti, og forhen¬

værende Rector I. C. Delffs til Archidiaconus i Oldenborg, allerhøist con¬

firmerede. Under s. D. er Pastor L. C. F. Schmidt allernaadigst udnævnt

til Præst i Neuenbrook, Pastor P. A. Diekmann til Diaconus i Borsfleth,

Pastor C. N. Kaehler til Præst i Brügge, Pastor I. C. M. Jessen til Præst

i Grömitz, Pastor G. J. F. Lüdemann til Præst i Hamberge, Pastor F.

A. Gleiss til Præst i Curau, Pastor C. F. Döring til Præst i Eichede, og

Pastor E. A. Detlefsen til Præst i Neustadt. Under s. D. er det allerhøist

tilladt, at hidtilværende Diaconus W. H. Martens i Wilster oprykker i det

ledigt blevne Archidiaconat. Under s. D. ere Valgene af Licentiat i Theo¬

logien H. W. Schwarz til Diaconus i Wilster, Pastor T. A. Schröder til

Diaconus i Süderau, Pastor G. C. A. Cartheuser til Præst i Norderhastedt

og Pastor H. F. Viesterfeld til Præst paa St. Michaelisdonn, allerbøist con¬

firmerede. Under s. D. er Pastor G. A. I. Sieverts allernaadigst udnævnt

til Hospitalspræst og Catechet i Elmshorn, og Pastor H. C. Petersen til

Diaconus og Rector i Heiligenhafen. Under 12te s. M. er Raad i Over¬

appellationsretten i Kiel, Etatsraad C. B. v. Schirach, Ridder af Danne¬

broge, efter Ansøgning entlediget i Naade og med Pension. Under s. D.

ere følgende ved det ophævede Tallotto i Hertugdømmet Holsten ansatte Em¬

bedsmænd og Betjente, nemlig: Generalkasserer H. v. Qualen, Generalrevi¬

sor, Krigsraad F. Th. Geutebrück, Commis M. D. M. Siesbüttel, Kasse¬

assistent G. V. Bauert, Commis A. Hane, Commis I. C. M. Steckmest,

Copist P. Holborn og Commis I. C. M. Stahl, samt Buddene Hagemann

og Lehmann, entledigede i Naade og med Vartrenge, fra 1ste s. M. at regne.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Etatsraad J. Liebe,

Expeditionssekretær ved Statssekretariatet og Sekretær hos Præsidenten i Statsraadet.

Den 11' SanuarN2. 1854.

Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

Fra Directionen for Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhuus

har Justitsministeriet for Tidsrummet fra Anstaltens Aabning den 1ste Septbr.

1852 indtil 31te Marts 1853 modtaget en Beretning, hvoraf her meddeles

følgende Uddrag:

I bemeldte Tidsrum har ialt været indgivet Andragender om Optagelse

i Anstalten af 61 Patienter, hvoraf imidlertid 10 maatte afvises i Henhold

til Regulativets § 22 Nr. 2, saa at Antallet af de i de her omhandlede

første Maaneder af Anstaltens Virksomhed Optagne har udgjort 51. Af

disse 51 Patienter vare 24 Mandfolk og Tilgangen, der27 Fruentimmer.

ibegyndte den 1ste September 1852, skete følgende Forhold:

7 MandfolSeptember 1852 158 Fruentimmer, ialt

6 137October

73November 10

— 3December 4.1

743Januar 1853* * *

Februar 1 1u

Marts 1* *1
*)

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt 51.

Det er sandsynligt, at den pludselige Formindskelse af Tilgangen i Februar

og Marts væsentligt har beroet paa Patienttransportens Besværlighed i det

slette Veir og Føre i disse to Maaneder, da den i April, Mai og Juni

atter er tiltaget med resp. 5, 11 og 6 Patienter.

De optagne 51 Patienter vare:
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fra
18

Efter Alder

Fyldt 15 Aar .. Fruentimmer, ialt1 Mandfolk
i

—16—20 41

6 —21—25 — V.

9 — 326— 30 —

— 431—35 — 1

336—40 — . 2

41—45 — 41

—46 — 50 11

— 551—55 —  1

56—60 — , 1

—Fyldt 72 — . 1.
II

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt

Efter Ægtestandsforhold¬

20 Mandfolk 13 Fruentimmer, ialt 33Ugifte

3 1512Gifte

— — 32Enkestand 1

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt 51.

Efter Hjemsted

2 Mandfolk 1 Fruentimmer, ialt3Hjørring Amt

4Aalborg 22.

—Thisted 1 4 2.

— 64 2Viborg

—
4Randers 6 10* *

1 65Aarhuus

4 — 6Skanderborg 2Amt

1 ——— 3Veile 2

1 43Ringkjøbing

Ribe * 1 21

1 — 1Sjællant
ii—

1Samsø 1. i*3
1 — 1Fyen

*y

e
Slesvig ** 7 — 1 1

12
—— 1Ærø 1* * *

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt 51.

Efter Kjøbstad= og Landbefolkning

Kjøbstadbe¬ Iyder * * * *7 Mandfolk 4 Fruentimmer, ialt 11

Ikke=Jyder . 2 3folkning 1

Jyder* * * 14 —Landbefolk¬ 21 35

——* 1 2Ikke=Jyder 1ning

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt 51.

1

5

8

12

5

5

5

2

6

1

1

51.

46

5

14

37
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Efter Stand og Stilling:

Geistlig Embedsstand, med tilhø¬

rende Familie * * * * * *2 Mandfolk 2 Fruentimmer ialt 4

Civil Embedsstand 33
V

Studerende og Candidater.. 5 5

Officeersstand* 1

Handelsstand 2* * * * * * * 2 1

Pharmaceuter 1* * 1

Haandværkerstand .. 3 2

Arbeidende Klasse i Kjøbstæder 1 1

Skolelærerstand paa Landet 22*

75Huusmandsstand2

—Tjenende Klasse paa Landet 8 11 19

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt51.

Efter Sygdomsformen ved Indlæggelsen:

Mani 8 Mandfolk 7 Fruentimmer, ialt 15

5 1712Melancholi

— 8Andre Former 1911

24 Mandfolk 27 Fruentimmer, ialt 51.

Af de optagne Patienter vare indtil 31te Marts incl.:

udgaaede som helbredede .. .. 2 Mandfolk 1 Fruentimmer, ialt 3

Hjemtaget i uforandret Tilstand 1 1*)

—døde 1. 2

4 Mandfolk 3 Fruentimmer, ialt 7.

Ved Begyndelsen af April Maaned var følgelig Patientallet 20

Mandfolk og 24 Fruentimmer, ialt 44 Personer, hvoraf helbredede og ud¬

meldte fra Anstalten men endnu ikke afhentede „ Mandt. 2 Fruent., ialt 2

Reconvalescenter, hvis fuldstændige Helbredelse

med temmelig Sikkerhed kunde forudsees .. 2 — 64

Kjendeligt bedrede, medens det endelige Ud¬

5fald dog endnu var tvivlsomt.. 5 10

—9 — 189Uforandrede

—Forværrede 8*  4 -— 4* * * * * * * * * * *

20 Mandf. 24 Fruent., ialt 44.

Den temmelig jævne og successive Tilstrømning af Patienterne, som

fandt Sted i de første Maaneder (det varede omtrent 6 Uger inden der var

en halv Snees tilstede af hvert Kjøn), og som kunde synes at maatte være

en gunstig Omstændighed, havde alligevel adskillige ikke ganske ringe Ulemper.

Thi vistnok fulgte deraf den væsentlige Fordeel, at man ikke strax blev over¬
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vældet af flere udisciplinerede Elementer, end der lod sig beherske med et Op¬

syn, som selv trængte til Disciplin og Øvelse; men paa den anden Side

varede det desto længere, inden Opsynet kunde faae behørig Routine i mange

af de daglig forefaldende Forretninger, medens tillige Nødvendigheden af ikke

at sammenblande forskjellige Stænder og Tilstande medførte en større Isola¬

tion for en stor Deel af Patienterne end der igrunden var tjenlig for

disse, og først lidt efter lidt tillod Behandlingen at benytte Fordelene af

Patienternes gjensidige Indflydelse paa hinanden under det daglige Samliv.

Anstalten begyndte saaledes med at gjøre to af de samme Erfaringer, som

ogsaa andetsteds vides at have paatrængt sig, nemlig at et mindre Patient¬

tal (helst naar Talen er om Patienter af alle Stænder) altid frembyder flere

Vanskeligheder for en planmæssig Behandling, end et større, og at Opsynets

Disciplinering og Oplærelse ikke er den mindst vanskelige Side af Daare¬

behandlingen.

Paa Grund af den korte Tid, hvori Anstalten havde været i Virksomhed da

Beretningen blev afgivet, troede Directionen ikke at burde udtale nogen Mening

om, hvorvidt det Resultat, som de ovenstaaende Tabeller udvise med Hensyn til

Forholdet mellem indkomne og helbredede Patienter, maa kaldes gunstigt. Men

dette Resultat er efter Directionens Formening heller ikke den eneste paalidelige

Maalestok ved en Bedømmelse af Daareanstaltens heldbringende Virksomhed,

hvorimod der i saa Henseende snarere maa tages Hensyn til det Herredømme

og den humaniserende Indflydelse, den udøver over sine Patienter, til Be¬

skaffenheden af det Liv der føres blandt dem, til den Aand og Tone, der

hersker imellem dem, og den fornuftige Virksomhed, som man formaaer at

sætte i Gang med dem. I disse Henseender har Directionen troet, at

der kan siges at have fundet en glædelig Udvikling Sted og det ikke

blot for enkelte ved deres Ankomst aldeles udisciplinerede og tøilesløse Pa¬

tienters Vedkommende. Det turde saaledes ikke være uden al Betydning

med Hensyn til Bedømmelsen af den Aand, som var grundlagt i Anstalten

3 til 4 Maaneder efterat dens Virksomhed var begyndt, at man Juleaften

kunde samle en stor Deel af Patienterne af begge Kjøn om et Juletræ og

til en Dands. Denne lille Fest, som allerede iforveien ikke havde undladt

at sætte Gemytterne i nogen Spænding, løb meget heldigt af. Alling fore¬

gik med megen Sømmelighed og Orden, uden alle saadanne Uregelmæssig¬

heder, som kunde fortjene Opmærksomhed, og ligesom Tonen paa selve Af¬

tenen i det Hele ikke lod noget tilbage at ønske, var det umiskjendeligt, at

denne lille Fest efterlod en god Stemning blandt Patienterne. Lignende

smaa Festiviteter have derfor leilighedsviis været gjentagne, saaledes Faste¬

lavnsmandag og anden Paaskedag i Anledning af nogle helbredede Patien¬
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ters forestaaende Afgang, stedse til almindelig Tilfredsstillelse. Skjøndt Sligt

vel just ikke direkte kan synes at bidrage til Helbredelsen, er det dog ikke for

lidet at regne, at Patienterne nu og da faae en extraordinær Anledning til

at tage sig sammen og erfare hvad Herredømme de formaae at udøve over

sig selv ligesom der ogsaa gives Leilighed til at observere Et og Andet,

som ellers lettelig undgaaer Iagttagelsen.

Med Hensyn til Arbeidsvirksomheden, der udgjør et væsentligt Led i

Rækken af de helbredende Potentser, have de fleste Patienter af Almuen og

Middelklasserne, foruden at sysselsættes med Brændeskjæring, forskjelligt

Haandværksarbeide, Assistence ved forefaldende Arbeider i Huset, i Gaarden

og Environnet o. desl., mere eller mindre deeltaget i den daglige Reengjøring,

Madbæring, Opvadskning og anden indre Huusgjerning, medens de saakaldte

Honoratiores saavidt muligt have været beskjæftigede med Haandarbeide, Af¬

skrivning o. desl., Læsning og hvad Omstændighederne ellers have tilladt.

Det materielle Produkt af Arbeidsvirksomheden blandt de Patienter,

hvis Arbeide i Henhold til Regulativets § 26 vederlægges med Betaling,

var efter Directionens specielle Opgivelser ikke ubetydeligt. Ialt havde af

14 Patienter, henhørende til tredie Forpleiningsklasses Styrke, 10 arbeidet

for Anstalten mod Betaling, og derved erhvervet en Fortjeneste, hvis sam¬

lede Beløb udgjorde 61 Rbd. 8 ß.; af Fruentimmer, henhørende til samme

Forpleiningsklasse, havde ialt af 20 de 16 paa samme Maade arbeidet for

Anstalten mod Betaling, og derved erhvervet en Fortjeneste, der udgjorde

57 Rbd. 15 ß. Blandt Patienterne af denne talrigste Forpleiningsklasse

havde altsaa omtrent de 3 Fjerdedele mere eller mindre ladet sig beskjæftige

med regelmæssigt Arbeide. Arbeidsfortjenesten beregnedes efter den i Egnen

gængse Betaling for de paagjældende Arbeider, naturligviis med behørigt

Hensyn til at Patienterne erholdt Kost m. v., hvorved det udførte Arbeide

ikke blev Anstalten dyrere, men tildeels billigere, end om det havde været

udført af Fremmede. Forsaavidt Fortjenesten ikke anvendtes til Opmuntring

for de paagjældende Patienter, ved f. Ex. at give dem Kaffe, Hvedebrød

o. desl. udenfor Regulativet, eller til Anskaffelsen af en og anden nyttig

Gjenstand for dem, var den indtil videre bleven opbevaret af Overlægen,

men vilde for Fremtiden tildeels blive indsat i Aarhuus Sparekasse. Det

er øiensynligt, tilføier Directionen, at denne Indretning virker godt paa

Patienterne; selv hos Saadanne, som ellers ikke røbe Interesse for Noget,

er den i Reglen en Spore, og den maanedlige Opgjørelse af Contrabøgerne

undlader sjældent at efterlade et godt Indtryk.

Enkelte Patienter af Bondestanden havde under Reservelægens Veiled¬

ning nydt nogen Underviisning i Skrivning; om Underviisning i andre Ret¬
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ninger og efter en større Maalestok kunde der under de forhaandenværende

Omstændigheder ikke være Tale, men en saadan er af Directionen stillet i

Udsigt.

Af Undvigelser — som aldrig ganske ere til at undgaae, naar man ikke

vil indskrænke Patienternes Frihed i det Hele mere end der er dem tjenligt

forefaldt der i de to første Maaneder, meest paa Grund af det noget man¬

gelfulde Opsyn, adskillelige; dog var det ikkun Tilfældet med Patienter, som

hverken vare farlige for sig selv eller Andre, og i Reglen kunde man me¬

get hurtigt bringe dem tilbage til Anstalten.

Blandt de 3 Dødsfald skyldtes de 2 Intensiteten af de legemlige Syg¬

domme, som laae til Grund for Sindsforvirringen, det tredie en tidligere

tilstedeværende Brystlidelse.

Af Patienter, som havde attenteret Selvmord, havde Anstalten havt 3,

hvoraf de 2 ogsaa efter deres Ankomst vedbleve at udvise Tendents til at

gjøre sig selv Fortræd, hvilket dog lykkeligt var blevet forebygget. Af vold¬

somme Patienter havde egentlig kun været 2, som kunde siges at have paa¬

ført Anstalten ikke ganske ubetydelige materielle Tab. Den ene af disse var

den første mandlige Patient, en Bondekarl, som i et Par Maaneder jævnlig

havde Anfald af ubændigt Raseri og Ødelæggelseslyst, men dog lidt efter

lidt har ladet sig humanisere og forvandle til en ret flink Arbeider; den

anden, en ganske ung Pige, der i Begyndelsen leed af en ligesaa ustyrlig

Lyst til at rive itu og paa anden Maade spolere Effecterne om sig, men

nu har forladt Anstalten som helbredet. Begge disse Patienter afgave en

fortræffelig Skole for Opsynet, og med dem begge gjorde man den Erfaring,

at mekaniske Tvangsmidler, medens de ikke engang altid afgive betryggende

Garanti mod slig Overlast, ved at irritere Patienterne kunne nære den sy¬

gelige Stemning, hvoraf en saadan Tilbøielighed fremgaaer. I det Hele

har Tvangstrøien ikke været anvendt i noget stort Omifang, men i enkelte

Tilfælde har den dog viist sig af afgjort Nytte

Opsynet bestod den 1ste Septbr. 1852 af 4 Mandfolk og 4 Fruen¬

timmer. Dette Antal maatte efterhaanden som Patienterne indkom, og inden

disse bleve behørigt disciplinerede forøges til 8 Mandfolk og 7 Fruentim¬

mer, omtrent 1:3 Patienter (det reglementerede Antal, naar Anstalten er

fuldt belagt, er 1:6), men var senere, uagtet det stigende Patienttal, atter

reduceret noget, saa at Opsynet ved Slutningen af Juni Maaned 1853 be¬

stod af 7 Mandfolk paa 31 Patienter (foruden en Fyrbøder) og 6 Fruen¬

timmer paa 27 Patienter, et Antal, med hvilket Tjenesten dog ikke uden

Besværlighed havde kunnet holdes gaaende, især i Sommertiden, da Have¬

arbeidet adsplitter Patienterne meget.
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Finantsministeriet.

Igjennem Finantsministeriet har Directionen for Livrente= og For¬

sørgelses=Anstalten af 1842 allerunderdanigst indsendt følgende Beretning

om denne Anstalts Dirksomhed i Aaret 1852 og dens Status ved

Aarets Udgang, bilagt med Afskrift af Hovedbogens Capital=Conto:

Summarisk Gversigt.

Det aarlige Beløb af de ved Anstalten tegnede Forsørgelser er ved Til¬

og Afgang i Aaret 1852 blevet forandret som følger:gang
—

35315.Simple Livrenter ved Udgangen af 1851 Rbdlr.
* *

7380.I 1852 er der tegnet for et aarligt Beløb af .

42753.Rbdlr.

Ved de anmeldte Dødsfald er Anstalten frigjort for
2040.en Udbetaling af .

Altsaa bliver det aarlige Beløb ved Udgangen af 1852 Rbdlr. 40713.

6700.atte og ophørende Livrenter ved Udg. af 1851 Rbdlr.Op

1852 er der tegnet opsatte Livrenter for etI

aarligt Beløb af 1005.

900.samt opsatte Udbetalinger, eengang for alle

8605.Rbdlr.

50Ved et Dødsfald er udgaaet

Altsaa ved Udgangen af 1852 Rbdlr. 8555.

Den aarlige Udbetaling af denne Livrente=Klasse, der

ved Slutningen af 1851 var.Rbdlr. 2305.

er ved opsatte Livrenters Indtrædelse

—i Hæving forøget med 170.

og er altsaa ved Slutningen af 1852 Rbdlr. 2475.

Eventuelle simple Overlevelsesrenter ved Ud¬

gangen af 1851 Rbdlr. 341610.

32765.Hertil er i 1852 indskudt for et aarligt Beløb af.

Rbdlr. 374375.

Derimod er udgaaet:

Rbdlr. 4940.frivilligt

Ved Interessentens ifølge senere

Oplysning indtrufne Død før

Indtegningen 15.

—Ved den Forsørgedes Død 4560.

—Som actuelle ved Forsørgerens Død 5845.

15360.

Rbdlr. 359015.Følgelig bliver det aarlige Beløb ved Udgangen af 1852

Rbdlr. 24625.Actuelle simple Overlevelsesrenter ved Udg. af 1851
5845.I 1852 er tilkommet som anført

Rbdlr. 30470.

360.Ved Dødsfald er derimod udgaaet

Rbdlr. 30110.Altsaa ved Udgangen af 1852
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Opsatte og ophørende Overlevelsesrenter ved Udgangen af 1851:
Eventuelle 16005.Rbdlr.

Hertil er tegnet i 1852: ophørende 1000*

opfat=ophørende 300.

hvorimod er udgaaet: Rbdlr. 17305.

Rbdlr. 40.af ophørende: frivilligt
—ved den Forførgedes Død 100.

—ved Forsørgerens Død 200.

340.

Altsaa ved Udgangen af 1852 16965.Rbdlr.

Liv¬og som overgaaede til opsatte og ophørende

renter: opsatte, som ved Udgangen af 1851 300.

ophørende, ved Udgangen af 1851 Rbdlr.200.

tilkommet som anført 200.

400.

Enkepension uden Helbredsattest. Denne Contoudgjorde ved Ud¬

gangen af 1851:

Eventuelle, aarlig. Rbdlr. 37290.

Indtegnet 1852 *
* a * * 48325.

Rbblr. 85615.

Derimod udgaaet:

Ved forandret Indskudsmaade og ved Indskuds¬

pligtens Ophør. . .  Rbdlr. 505.

Ved Konens Død 1340.

Som actuelle ved Mandens Død — 755.

2600.

Altsaa ved Udgangen af 1852
* * Rbdlr. 83015.

Actuelle ved Udgangen af 1851 Rbdlr. 1920.

Tilkommet 1852 som anført 755.

Altsaa ved Udgangen af 1852 * * * * Rbdlr. 2675.

Præmiebeløbet for Policer, der vare i Kraft mod Præmie ved Udgangen af

er følgende:1852,

opsatte Livrenter 3217. 0.For Rbdlr.
* *

opsat=ophørende Livrenter 86. 7.*

opsatte Udbetalin zer 47. 2.

—sesrentersimple Overleve 152082.5.

opsatte 641.2.
—

ophørende 2532. 2.* *

—opsat=ophørende 151. 1.

I—7
Tilsammen Præmie=Indtægt Rbdlr. 158797. 9.

aarlige Udbetaling er efter Ovenstaaende:Den

simple Livrenter 40713.For Rbdlr.

Livrenteropsatte og ophørende 2475.

actuelle simple Overlevelsesrenter 30110.

ophørende 400.

Tilsammen Rbdlr. 73698.
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Conto for Enkepension uden Helbredsattest havde ved Aarets Slutning 1852:

Præmie=Indtægt Rbdlr. 34175. 0.

og en aarlig Udbetaling, 2675.som anført, af .

TilSammenligning med vedføiede Udskrift af Anstaltens Capital=Conto tilføies

her Indskuddene efter de Bøger, der føres for at bestemme Anstaltens Status:
Indskud til Nbdlr. 92486. 0.simple Livrenter

opsatte Livrenter:

Præmie som anført 3217. o.

7382. 2.Capital=Indskud 1852
1853for 1017. 8.En forudbetalt Præmie

11617. o.

86. 7.opsat=ophør. Livrenter Pr.,som anført

47. 2.samt opsatte Udbetalinger
133. 9.

simple Overlevelsesrenter:

0
152082. 5.Præmie, som anført

6495. 8.Betalt af Udgaaede*

Capital=Indskud 1852 23205. 2.* * *

Efterbetalt for 1851 415. 4.

3383. 7.Forudbetalt for 1853

185582. 6.

Betalt i 1851 og 1853 for 1852 3227. 8.

182354. 8.

opsatte Overlevelsesrenter:
641. 2.Præmie, som anført

En forudbetalt Præmie for 1853 18. 0.

659. 2.

ophørende Overlevelsesrenter:

0Præmie, som anført 2532. 2.

Betalt af Udgaaede* 41. 3.

2573. 5.

opsat=ophørende Overlevelsesrenter, 151. 1.Præmie

Enkepension uden Helbredsattest:Indskud til
34175.Præmie, som anført* 0.

886.Betalt af Udgaaede 5.* *

Capital=Indskud 1852 7661.* 8.

3.260.Forudbetalt for 1853

6.42983.

Betalt i 1851 og 1853 for 1852 186.7.

42796. 9.

Refunderet en i 1851 betalt Præ¬

mie for et Indskud, der bortfaldt, da
18. 4.Ægteskabet ikke blev fuldbyrdet

42778. 5.

paa Grund heraf lidtDisse Angivelser, der ere i 10 Rbdlr., afvige

fra de tilsvarende paa Capital=Contoen.
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Status.

Balance=Conto paa vedføiede Udskrift af Ho¬For at fordele den Capital, som

vedbogen angiver, paa de forskjellige Forsørgelses=Klasser, er nedenstaaende Bereg¬

ning iværksat efter den i Oversigten for 1849 anførte Regel. For større Tyde¬

ligheds Skyld gjentages her denne Regel, idet den bliver bragt i Anvendelse.

1) Af Capital=Contoen er udtegnet, hvad der paa hver Forsørgelses¬

Conto er indkommet som Indskud i Aaret 1852, og derfra er draget hvad

der af samme er udbetalt. Den herved fundne Forskjel er Contoens rene

—Indtægt De actuelle simple Overlevelsesrenter og Enkepensioner uden

Helbredsattest ere herved betragtede som Livrenter, indkjøbte i Anstalten for

deres tarifmæssige Værdi. Denne er altsaa for de i 1852 tilkomne betragtet

som Udgift for de simple Overlevelsesrenters Conto og en ligesaa stor Ind¬

tægt for de actuelle, og fra denne sidste er dragen den paa Capital=Contoen
opførte Udbetaling af simple Overlevelsesrenter. Ved de øvrige Forsørgelses¬

Conti, opsatte Livrenter o. s. v. ere eventuelle og actuelle ikke adskilte, og

desuden ere opsatte og ophørende Livrenter saavelsom Overlevelsesrenter slaaede

sammen. Endelig er den hver Conto vedkommende Deel af Conto for Godt¬

gjørelser fradragen.

Herefter bliver denne Regning følgende, idet den føres i hele Rbdlr.

Contoens

Indtægt.
Rbd. Rbd.

92486.IndskudSimple Livrenter* * * * * * * * * * * *
39948.Udbetaling

52538.

11751.Opsatte og ophørende Liorenter Indskud
2350.Udbetaling

9401.

Indskud 182354.Eventuelle simple Overlevelsesrenter.
102800.Livrente=Værdi for actuelle * * * * * * * *

3222.Deel af Conto for Godtgjørelser
106022.

76332.

102800.Actuelle simple Overlevelsesrenter, Livrente=Værdi**

27243.Udbetaling * * *

75557.

Opsatte og ophørendeOverlevelsesrenter, Indskud 3384.

Udbetalt 338.
* * * * * * * *

15.Deel af Godtgjørelser..
— —— 353.

3031.

Enkepension uden Helbredsattest:

Eventuelle, Indskud 42778.

Livrente=Værdi for actuelle 12714.

Deel af Godtgjørelser 70.
— —— —— ——— 12784.

29994.

Actuelle, Livrente=Værdi 12714.* * * *

2434.Udbetaling.

10280.

Tilsammen 257133.
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2) Anstaltens Beholdning ved Aarets Udgang er efter Valance=Cont¬

paa vedføiede Udskrift Rbdlr. 1873013*

Forrige Aars Beholdning var (Oversigt 1851) 1556138.

Ovenstaaende Indtægt 257133.* * *

1813571.

Forskjel Rbdlr. 59442.* *

Denne Forskjel udgjør Anstaltens Avance ved Forrentning, med Fra¬

drag af Omkostninger, og er lig med Beløbet af Rente=Conto med Fradrag

af Gage og Administrations=Conto, nemlig:

Rente=Conto Rbdlr. 67887

Gage= og Administrations=Conto 8443.

Rbdlr. 59444.

(Forskjellen 2 Rbdlr. hidrører fra Regningen i hele Rbdlr.,

3)Avancen, Rbdlr. 59442, er fordeelt paa samtlige Forsørgelsesklasser

i Forhold som Summen af hver Contos hele Beholdning ved forrige Aars

Slutning og den halve Indtægt i Aarets Løb; idet nemlig Indskuddenei

Gjennemsnit antages indkomne midt i Aaret, vil saaledes hver Conto i det

angivne Forhold deeltage i Forrentning og anden Gevinst samt bære Admi¬
nistrations= og andre Udgifter. Den saaledes fundne Deel af Avancen, den

under Nr. 1 anførte Indtægt og Beholdningen ved Slutningen af 1851 ud¬

gjør tilsammen Beholdningen ved Slutningen af 1852.
er følgende:Resultatet af denne Regning

Beholdning 1851 Deel af Avancen Beb. 1852Indtægt.

9009Simple Livrenter 365 9l3413570.13198.90° 347834 52538.*
1854. 59121.Andre Livrenter 47866. 9401.

n6e—
—24927. 769706.668447. 76332.Simple Overl. R. eventuelle 24—

— —16625 525680.443498. 75557.actuelle

—975. 30122.3031.Andre Overlevelsesrenter 26116.* *

Enkepension uden Helbredsattest:
— ——— —

— 29994. H(t. 31943.1372.Eventuelle

— 1286.— 10280. 42871.31305.Actuelle* * * * *

3i859442. A0¬ 1873013N09 257133.N9 1566438Tilsammen

Beholdningen, hvilkenberegnede AndeelafDen for Enkepension uden Helbredsattest
74814 Rbd., er ved af 1853,Begyndelsenudgjør for eventuelle og actuelle tilsammen

Effecter ogudlagt samme i Contanter.da særskilte Bøger for disse Indskud ere anlagte,
den beregnede RisicoUdgang 1852 medAaretsSammenlignes Beholdningerne ved

følgende Resultat:saa fremkommerfor hver Forsørgelses=Klasse
Underbal.OverskudRisic¬Capital.

N6 9009 96333168.446738.945 413570Simple Livrenter * * *
3629.62750.59121.Andre Livrenter* *

659321. 110385.769706.eventuelleSimple Overl. R. *)

8015.533695525680actuelle.

————
11301.30122 18821.Andre Overlevelsesrenter* * *

308 3944812.121686.39 1721325.1798199N6

44812.
— 1721325.

Ns76874. 76874.MTilsammen Overskud
For Enkepension uden Helbredsattest er Resultatet følgende:

Underbal.Risico.Capital.

903 309 14907.46850908 31943.Eventuelle
— 44274. 1403.42871.Actuelle

N9 16310.N8 91124.N9 74814.

74814.

Underbalance 39 16310.
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Livrente= og Forsørgelses=Anstaltens Capital-Conto.

Debet.

Rbd. 6.

9039947Til Udbetaling af simple Livrenter.

76do. 1219opsatte * . * *

1030ophørende do. ei

100.opsat=ophørende do. rd

3727243.simple Overlevelsesrenter*
34338ophørende do.

462434.Enkepension uden Helbredsattest

7000Gage=Conto
*)

1442.Administrations=Conto 74* *

733307Conto for Godtgjørelser

48Balance=Conto 1873013* . — . * *

1957077. 94

Balance=Conto bestaaer af:

3. Kgl. 4 pCt. rentebærende Obligationer, optagne

i Indskrivnings=Protokollen, til Beløb 316563. 48*

b. Kgl. 4 pCt. rentebærende Obligationer 10000.

C. Nye danske 5pCt. Obligat., betalte med Creditbeviser 14300.
o

d.6250 E Sterl. i 3pCt. dansk=engelske Obligatio¬

ner, kjøbte for 38649. 34

6. 6000 E Sterl. i 5pCt. dansk=engelske Obliga¬

tioner, kjøbte for 51416 Rbd. 38ß.6*

1100 E Sterl. i do. do. 9899 —61

61316. 3

Udestaaende hos Communer og Private:

1) Mod Sikkerhed som for Umyn¬

diges Midler 1206870 Rbd. 67 6.

2)Mod haandfaaet Pant i

Livsforsikkrings=Policer

og stillet Sikkerhed for

Afdrag, Renter og Præ¬
mier 164999 — 16¬

3) Mod forskjellig Sikkerhed 100357 — 44—

1472227. 31

Præmie=Forskud for pantsatte8. Livsforsikkr.=Policer 4. 84

h. Kassebeholdninger
*

961. 72

Tilsammer 1914022. 80

Naar herfra drages Debet

til Livsforsikkrings=Anstalten. 37500.
n)

Centralkassen i Flensborg 262374.

i Rendsborg 571015.

— Kasse=Conto for løbende Udgifter 119. 45

44009. 32

bliver igjen1873013. 48
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Credit.

Rbd. 6.1852.

Ved Saldv 5 Conto nuovo. 1556437 88Januar 1

LivrenterIndskud til opsat=ophørende 81Decbr.31. 133

opsatte Overlevelsesrenter 659.18

opsat=ophørende do. 151.16
—

ophørende do. 222573.

simple Livrenter 92485. 83*

— Rente=Conto 48* 67887.
— opsatte Livrenter 11616.Indskud ti 72

Enkepension uden Helbredsattest 42778. 45

— simple Overlevelsesrenter 182354. 5
* *

1957077.941853.

Ved Saldo 5 Conto nuovo 11873013. 48Januar 1.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 9de Januar er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig ud¬

færdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende

den fremtidige Forretningsgang ved Dalgene af Distriktsdeputerede

i bemeldte Hertugdømme:

Da den Forretningsgang ved Valget af de Distriktsdeputerede, der er

foreskrevet i Regulativet af 6te Octbr. 1838, ikke svarer til den ved den

allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar 1852 fastsatte Ordning af For¬

holdene, har Ministeriet efter denne Sags forudgaaede forskriftsmæssige, colle¬

giale Behandling af Ministeren for Hertugdømmet Slesvig og Ministeren

for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, derom nedlagt allerunderdanigst

Forestilling for Hans Majestæt Kongen. Allerhøistsamme har dernæst under

4de i d. M. allernaadigst behaget at resolvere saaledes: „Vi ville allernaa¬

digst for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende have ophævet Bestemmelserne

Tit. I. § 1 Litr B., C. og H. i Regulativet af 6te Octbr. 1838 angaa¬

ende den den bestandige Deputation af Prælater og Ridderskab tilkommende

Ret til, ved et af sine Medlemmer at beramme og lede Valgene af de Di¬

striktsdeputerede, og ville Vi allernaadigst have Vort Ministerium for Her¬

tugdømmet Slesvig bemyndiget til at foranstalte det Fornødne med Hensyn

til Valget af Distriktsdeputerede i Hertugdømmet Slesvig paa den i denne

allerunderdanigste Forestilling foreslaaede Maade.“

Denne af Ministeriet allerunderdanigst foreslaaede Maade er den, at en¬

hver Distriktsdeputeret i Hertugdømmet Slesvig forinden Udløbet af sin Em¬

bedstid (§ 7 af Regulativet for de fælleds Valg af Distriktsdeputerede og
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disses Stilling af 6te Octbr. 1838), foranlediger Valget af sin Efterfølger

og dennes Suppleant iblandt Distriktets dertil qvalificerede Godseiere.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning og Iagttagelse for alle
Vedkommende.

Under 9de Januar er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig ud¬

færdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Forbud mod den i det Schultziske Officin i Kjøbenhavn trykte „Skriv¬

og Reise=Calender for det Aar efter Christi Fødsel 1854“ og mod
den sammesteds trykte „Skriv=Calender eller daglig Lommebog for
Aaret 1854“:

Da der i den i det Schultziske Officin i Kjøbenhavn trykte „Skriv= og

Reise=Calender for det Aar efter Christi Fødsel 1854“ saavelsom i den

sammesteds trykte „Skriv=Calender eller daglig Lommebog for Aaret 1854

ved den „det danske Kongehuus“ overskrevne Notits der findes paa den

3die Side, ikke er taget noget Hensyn til den allerhøieste Thronfølge=Lov

for det danske Monarki af 31te Juli 1853, blive ovennævnte Calendere

herved forbudte i Hertugdømmet Slesvig.

Udenrigsministeriet.
Under 7de Januar er Kjøbmand C. H. Nielseni Hjørring allernaadigst

anerkjendt som hannoveransk Consul for Vestkysten af Hjørring Amt.

Ledige Embeder.
Under Finantsministeriet. Et Toldcontrolleur=Embede i Hornbek i

Helsingørs Tolddistrikt, hvortil er henlagt en aarlig Gage af 600 Rbd., fri

Bolig og Jord, samt 100 Rbd. aarlig til Hestehold. Opslaaet vacant den
11te Januar.

Søllested SognekaldUnder Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

paa Lolland. Reguleringssum 906 Rbd. Ny Ansættelse 201 Rbd. Op¬

slaaet vacant den 11te Januar.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Hohner Herreds¬

fogderi. De med dette Embede forbundne Indtægter og Emolumenter be¬

staae i Sportler, der kunne anslaaes til mellem 1500 Rbd. og 2000 Rbd.

aarligt, samt Tjenestebolig og Jorder. Opslaaet vacant den 10de Januar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Embedet som Præst ved Almindeligt Hospital og Abel Cathrines Stif¬

telse i Kjøbenhavn. 1) Gage 350 Rbd. 2) Lars Wilders Legat 50 Rbd.

5)3) Huusleiehjælp 200 Rbd. 4) Honorar for Begravelser 250 Rbd.
ikkeOffer omtrent 50 Rbd. 6) Indtægten af en Tavle, hvilken Indtægt
be¬kan opgives med noget bestemt Beløb.— Der hvile ingen Byrder paa

meldte Embede.

Bryndum og Vester=Nebel Sognekald i Ribe Stift. Indtægter 1)

Korntienden af Kaldets 261 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 21 Alb. tiendeydende

Hartkorn beløber 104 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg og 61 Tdr. Havre. 2)
For Qvægtiende erlægges 3 Lrd. Smør.3) Smaaredsel 4 Lpd. Ost.

4) Offer og Accidentser 297 Rbd. 5) Rente af Kaldets Midler og Ud¬

bytte af Bankactie 86 Rbd. 6) Præstegaarden, hvis Hartkorn er 11 Tdr.

6 Skpr., giver et aarligt Nettoprovenu af 310 Rbd. Ved Resolution af
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28de Septbr. f. A. har Ministeriet tilladt, at c. 176 Tdr. Land af Præste¬

gaardens Tilliggende, der ialt er c. 350 Tdr. Land Ager, Eng og Hede,

maa forsøges bortsolgt ved offentlig Auction. 7) Nogen Ildebrændsel haves.

Udgifter: 1) Skatter og Afgifter 113 Rbd. 2) Landemodsexpenser 19 Rbd.

Vadum Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1) Korntienden ud¬

gjør 45 Tdr. Rug, 90 Tdr. Byg, 44 Tdr. Havre. 2) Qvægtienden er

12 Rbd. 3) Smaarenten 280 Pd. Ost, 21 Pd. Smør. 4) Høstdage 24.

5) Offer og Accidentser opgivet til 196 Rbd. 6) Præstegaarden, som staaer

for 6 Tdr. 1 Fdk. 219 Alb. Hartkorn, har et forholdsmæssigt lidet, men

veldyrket Areal. Dens Nettoprovenu blev ved Kaldets nye Ansættelse be¬

regnet til 250 Rbd. 43 ß. Brændsel haves ikke til Præstegaarden. Den

er af Bindingsværk og vel vedligeholdt. Haven er stor og smuk, Brønden

— Byrder: 1) Skatter paa Amtstuen udgjøre 77 Rbd. 93 ß. for¬god.

uden Brandcontingentet. 2) Expenser udgjøre c. 9 Rbd. 3) Communeaf¬

gifter c. 15 Rbd. — Ved Kaldet er en personel Capellan. Enke findes

ikke paa Kaldet, men til den entledigede Sognepræst svares en aarlig Pen¬

sion af 100 Rbd.

Reersløv og Vedby Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter:1)

Korntienden udgjør 221 Tdr. Byg. 2) Qvæg= og Smaaredselstiende c.

3) Refusioner fra Hovedgaardene. Kattrup og Vedbygaard 42110 Rbd.

Rbd. 4) Fæste= og Leieafgifter 87 Rbd. 5) Af Hesselberggaards Eier

skal leveres Præsten 5 Favne Brænde aarlig for 3 Rbd. pr. Favn. 6)

Offer og Accidentser kunne anslaaes til omtrent 300 Rbd. aarlig. 2) Præ¬

stegaardsavlingen, der udgjør omtrent 114 Tdr. Land og er bortforpagtet

indtil den 1ste Mai 1854, har ydet i Forpagtningsafgift 168 Tdr. Byg,

20 Tdr. Havre og 20 Rbd., foruden Foder og Græs til 2 Heste og 4

Faar, visse Kander Melk daglig, og Skjæring og Hjemkjørsel af 20 Læs

Tørv fra Præstegaardens Mose. — Byrder: 1) Skatter paa Amtstuen og
Bankrenter 136 Rbd. 2) Communeafgifter c. 25 Rbd. 3) Landemods¬

expenser c. 10 Rbd. — Præstegaarden er, efterat være afbrændt, opbygget

fra Nyt i Aaret 1834, og der hviler intet Byggelaan paa samme. Ind¬

løsningssummen er 180 Rbd. Pension til den sidste Sognepræsts Enke

vil være at udrede af Kaldet, men der er kuu een Enke paa samme.Til

Kaldet hører et Enkesæde, der fortiden er bortleiet for 24 Rbd. aarlig.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 6te Januer ere C. T. Sager, I.

Nagel, H. T. F. G. Dreyer og O. W. C. Rosendahl allernaadigst bestikkede til

Cancellister resp. i Finantsministeriets Expeditionssekretariat, i Statsbogholde¬

riet, i Assignations= og Bogholdercontoiret, samt i Contoiret for Statens

Activfordringer; I. Peters til Fuldmægtig samt A. D. F. Truelsen og I.

H. Harten til Cancellister i det holsten=lauenborgske Toldexpeditionscontoir;

D. A. Schröder til Fuldmægtig samt F. C. Worsaae og F. H. Westphal

til Cancellister i Postsekretariaterne; C. Oelerich til Revisor i Revisionscon¬

toiret under Generaldecisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen; I. A. Lau

til Fuldmægtig, samt A. C. A. T. Voigts, P. G. H. Höhncke, A. L. Th.

Kjølbye og I. A. D. Both til Revisorer under Generaldecisoratet for det

indirekte Skattevæsen; H. C. L. Buchheister til Cancellist i Statsbogholderiet:
Toldassistent i Helsingør, charakteriseret Controlleur G. P. B. Bartholdy til

Toldcontrolleur i Roeskilde.
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Under 30te Decbr. f. A. er Byfoged ogUnder Justitsministeriet.

Byskriver i Nyborg, Justitsraad L. Bierfreund, Ridder af Dannebroge,F

med Pension, fra 31te s. M. at regne.paa Ansøgning, i Naade entledige

Under 7de Januar er Byfoged ogByskriver i Lemvig samt Herredsfoged og

Herredsskriver i Skodborg=VandfuldHerreder i Ringkjøbing Amt, Cancelliraad

I. C. Voigt, allernaadigst beskikket til Herredsfoged og Herredsskriver i Has¬

sing=Refs Herreder i Thisted Amt; Fuldmægtig under Kjøbenhavns Politi,

Kammerjunker L. V. de Serene d’Acqueria, til Birkedommer og Birkeskriver

ved Halsnæs og Frederiksværks Birk i Frederiksborg Amt; Birkedommer og

Birleskriver ved Hirschholms Birk i Frederiksborg Amt, Høiesteretssekretær
L. E. A. Mourier, til Borgermester og Byfoged samt By= og Raadstuskri¬

ver i Fredericia.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 7de Januar

er Domkirkepræst i Reykiavik A. Johnsen allernaadigst beskikket til Sogne¬

præst i Odda Præstekald inden Rangarvalla Syssel i Islands Sønderamt:

Sognepræst for Næsby og Tyvelse Menigheder i Sjællands Stift, G. C.

M. Branner, til Sognepræst for St. Petri Menighed i Slagelse og ved

Hospitalet sammesteds. Under 10de s. M. er constitueret Lærer ved Aar¬

huus Cathedralskole, Cand. polyt. P. P. Freuchen allernaadigst udnævnt til

Adjunet ved samme Skole.

Under Krigsministeriet. Under 5te Januar er Fuldmægtig under

Krigsministeriet, Overkrigscommissær C. M. Looft, Ridder af Dannebroge,

p. t. Intendant i Holsten, allerhøist udnævnt til Contoirchef under Ministeriet.

Under 9de s. M. er allerhøist resolveret følgende Avancement m. v. ved den

Kgl. Livgarde=Eskadron, nemlig: Ritmester af 2den Klasse A. F. S. v. Brock¬

dorff, Ridder af Dannebroge, forfremmes til Ritmester af 1ste Klasse og

Chef for Eskadronen; charakteriseret Ritmester W. O. v. Zepelin, Ridder af

Dannebroge, udnævnes til Ritmester af 2den Klasse; charakteriseret Premier¬

lieutenant I. A. v. Bardenfleth, Ridder af Dannebroge, indtræder i Pre¬

mierlieutenants Nummer; og Secondlieutenant i Infanteriet C. C. F. v.

Hedemann forsættes i samme Egenskab til Livgarde=Eskadronen. Under s. D.

er Vagtmester ved Bornholms Milices Dragoner N. Holm allerhøist udnævnt
til Secondlieutenant ved bemeldte Dragoner.

Under s. D. er I. Silberloh, født Lund, Enke efter Capitain af In¬

fanteriet M. v. Silberloh, Ridder af Dannebroge, allerhøist tillagt Rang med

Majors=Enker.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Under 30te Decbr. f. A. er forhenværende Apotheker J. Tellheim i Hanerau

allernaadigst udnævnt til Cancelliraad, med Rang i Rangforordningens 7de

Klasse Nr. 1. Under 6te Januar er constitueret Amtsskriver og Huusfoged

i Tremsbüttel F. v. Warnstedt allernaadigst udnævnt til Amtsskriver og Huus¬

foged sammesteds; Huusfoged C. J. E. Lassen til Amtsskriver i Bordesholm

Amt; Candidat i Retsvidenskaben A. F. L. Westedt til Kirchspiel=Foged og
Kirchspiel=Skriver i Nordhastedt i Landskabet Syddithmarsken. Under 7de

s. M. er Underretsadvokat E. F. C. Griebel i Heide allernaadigst udnævnt

til Kirchspiel=Foged og Kirchspiel=Skriver i Hemmingstedt i Landskabet Syd¬
dithmarsken.

Kjøbeuhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 4de Januar er igjennem Justitsministeriet udkommet følgende

Lov om Udvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige An¬

ordninger og Love til Færøerne:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Efternævnte for Danmark udkomne almindelige Anordninger og Love

skulle være anvendelige for Færøerne:

1. Forordning af 24de April 1839, hvorved Forordningen af 26de Oc¬

tober 1804 og Plakat af 14de December s. A., som angaae Gjelds¬

forpligtelser, der indgaaes af Umyndige og Mindreaarige, forandres.

Cancelli=Plakat af 28de Januar (allerhøieste Resolution af 17de Ja¬2.

nuar) 1840, angaaende Udlændinges Ret til Lægepraxis, naar de have

underkastet sig Examen her i Landet.

Plakat af 23de Mai s. A., indeholdende nærmere Bestemmelser an¬3.

gaaende nogle, Appellen i criminelle Sager vedkommende, Punkter.

Forordning af 16de December s. A., angaaende nødvendig Appel i4.

criminelle Sager.

Plakat af 16de December s. A., angaaende en Indskrænkning i den5.

de ugifte Bønderkarle paahvilende Forpligtelse til at tage fast Tjeneste.

Og vil Plakaten være anvendelig ogsaa med Hensyn til de i Thors¬

havn bosatte Mandspersoner, for hvilke særegne Bestemmelser indeholdes

i Forordning af 21de Mai 1777 § 9.

6. Plakat af 10de April 1841, angaaende Kundgjørelse af Øvrigheds¬
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resolutioner, hvorved en ellers myndig Person sættes i Umyndigheds¬

Tilstand, samt af Opbuds= og Fallit=Erklæringer, dog saaledes, at

N. L. 3—19—1 eller 42 træder istedetfor Lovens 3—17—1 eller

42 i Plakatens § 1, at den i samme § ommeldte Kundgjørelse til

Thinge skal skee ved første eller andet Thing, og at Læsning ved Kirke¬

stævne træder istedetfor Bekjendtgjørelse i Aviserne, hvad enten den Paa¬

gjældende hører til Landalmuen eller ikke.

Forordning af 28de Juli 1841, indeholdende nærmere Bestemmelser

om Underpant i rørligt Gods m. m.; dog træder N. L. 5—3—39

istedetfor D. L. 5—3—28 i Forordningens § 1, og den i samme §

foreskrevne Tidsfrist af 12 Uger fra Anordningens Dato forandres for

Færøerne til Aar og Dag fra denne Lovs Dato.

Forordning af 8de September s. A., indeholdende nærmere Bestem¬

melser om Beviset i criminelle Sager.

Plakat af 24de i s. M., indeholdende, hvorledes den i visse Tilfælde

skal ansees, der findes i Besiddelse af stjaalne Koster m. m.; dog vil

istedetfor § 2 træde følgende Bestemmelse:

„Hvor Straf efter foranførte Bestemmelse finder Sted, kan ingen

særskilt Mulkt anvendes for den Overtrædelse, der i det udviste For¬

hold maatte indeholdes af Loven eller de Anordninger, hvorved det

forbydes at kjøbe eller paa anden Maade at tilforhandle sig Noget

af visse Personer. Derimod ville bemeldte Anordninger fremdeles

være at anvende, hvor den mod samme stridende Handel ikke tillige

findes at kunne indbefattes under Plakatens § 1“

Forordning af 6te April 1842, angaaende de Tvangsmidler, ved Hjælp

af hvilke de Domme, der gaae ud paa enten at foretage eller efterlade

en Handling, kunne gjøres gjældende m. m.; dog at den i § 7 fore¬

skrevne Tidsfrist af 8 Dage, inden hvilken der skal indgives Klage til

Forligelsescommissionen, forlænges til 6 Uger, og at der istedetfor den

i § 9 ommeldte Tidsfrist, inden hvilken Domhaveren ei kan gjøre sin

Ret gjældende, træder en Frist af 8 Maaneder, saafremt Dommen for¬

kyndes i Tidsrummet fra 1ste September til Udgangen af April, og

af 3 Maaneder, naar Forkyndelsen skeer i den øvrige Tid af Aaret.

Forordning af 25de Juni 1842, angaaende en forandret Formular til11.

Formaningstalen ved Eeds Aflæggelse for Retten.

Plakat af 12te Juli 1843, betræffende Collisioner imellem Udlægshave¬12.

res Ret i Løsøre.

13. Plakat af 10de November 1843, indeholdende nærmere Bestemmelse
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af Forordning af 3die Juni 1796 § 42; dog vil istedetfor §1 træde

følgende Bestemmelse:

„I de Sager, hvori der er tilstaaet Nogen fri Proces, skal det

herefter ikke paalægges Modparten at betale Salair til den Mand,

der af Øvrigheden maatte beskikkes til at udføre Sagen for den be¬

neficerede Part, medmindre Sagen findes at være af den Beskaffen¬

hed, at han efter Retfærdighedens Grundsætninger bør dømmes til

at erstatte Processens Omkostninger“

Forordning af 21de Juni 1844, angaaende den Tilbagesøgningsret14.

som i Fremtiden skal tilkomme den ældre Eier af Kongelige Obligatio¬

ner og andre offentlige Pengeeffecter fra yngre Besiddere.

Forordning af 8de Januar 1845, angaaende Ophævelse fra 1ste Ja¬15.

nuar 1845 af det ved Fdg. af 12te Juni 1770 for Kongeriget Dan¬

mark befalede Extrapaabud af Embedsindkomster, dog saaledes, at den

i førstnævnte Forordning givne Bestemmelse kommer til Anvendelse med

Hensyn til det paa Færøerne ved Forordning for Norge af 12te Juni

1770 befalede Extrapaabud af Embedsindkomster.

Forordning af 23de April s. A., om Jords Afstaaelse til Kirkegaardes16.

Udvidelse; dog saaledes, at Kongelig Resolution af 16de October 1833

fremdeles bliver gjældende, at det i § 9 ommeldte Pligtarbeide ydes

efter N. L. 2—21—60 og de særligt for Færøerne givne Bestemmel¬

ser, samt at §§ 5 og 7 bortfalde.

Cancelli=Plakat af 27de November (allerhøieste Resolution af 10de17.

November) s. A., angaaende det Gebyhr, der bliver at erlægge til

Notarius publicus for Anmeldelser af Søprotester m. m.; dog at den

Betaling, som, naar Attest begjæres angaaende Anmeldelsen af en Sø¬

protest, bliver at erlægge foruden de i Plakaten nævnte 54 ß., bestem¬

mes til 80 ß., at 20 pCt. Afgift bortfalder, og at Notarius, naar en

virkelig Protest begjæres, derfor bør nyde Betaling efter Sportelregle¬

mentet af 30te Marts 1836 § 54.

Cancelli=Plakat af 30te December (allerhøieste Resolution af 8de No¬18.

vember) s. A., angaaende Ophævelsen af den ved Reskript af 10de

April 1745 paabudne Afkortning af 5 pCt. i visse Embedsgager.

19. Plakat af 17de Februar 1847, angaaende Salair for Høiesteretsadvo¬

katerne i de Justitssager, de udføre som Desensorer.

20.Lov af 5te April 1850, om fremmede Jøders Adgang til at opholde

sig her i Riget.

21. Lov af 25de i s. M., der fastsætter, at de tidligere i visse Tilfælde
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befalede Bekjendtgjørelser i den altonaiske Mercur, de hamborgske Aviser

og paa Hamborgs Børs skulle bortfalde.

Lov af 30te Juni s. A., om Anviisning af Gage og deslige, samt om

Forskud.

Lov af 29de December s. A., om Anvendelsen af de forskjellige Arter

af Strafarbeide.

Lov af 3die Januar 1851, om Pressens Brug; dog vil istedetfor § 11

træde følgende Bestemmelse:

„Enhver, der i et periodisk Skrift anseer sig personligt angreben

eller som ønsker at berigtige ham vedkommende Meddelelser i Skriftet,

kan i dette fordre uden Betaling optagen en Bekjendtgjørelse om

Sags Anlæg i Anledning af Angrebet saavelsom om Sagens Udfald

eller en Berigtigelse, der dog ikke maa optage mere end ⅓ Nummer,

eller en Henviisning til en Berigtigelse i et andet Skrift. Denne Op¬

tagelse skal skee i et af de to første Nummere af Skriftet, som ud¬

gives, efterat Optagelsen beviislig er forlangt; dog skal Udgiveren

ikke i noget Tilfælde være forpligtet til i et Nummer at optage flere

saadanne Bekjendtgjørelser eller Berigtigelser end der kunne faae

Plads paa en Fjerdedeel af Nummeret. Undladelse af at efterkomme

denne Forpligtelse straffes med Bøder fra 20 til 100 Rbd., og den

begjærte Optagelse kan fremtvinges ved daglig Mulkt efter Rettens

Kjendelse“

25. Pensionslov af 5te Januar 1851.

26. Lov af s. D. om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker

Overlevelsesrenter.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 4de Januar er igjennem Justitsministeriet udkommet følgende

om Udvidelsen af Forordningen af 21de Mai 1845 til Færøerne:Lov

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Forordningen af 21de Mai 1845, indeholdende nogle Forandringer

i Lovgivningen om Arv, skal være anvendelig paa Færøerne, dog med føl¬

gende Modificationer:

Ved § 11: at N. L. 5—13—14 træder istedetfor D. L. 5—14—46;

§ 19: at de paa Færøerne gjældende Regler med Hensyn til, hvor¬

ledes Umyndiges Midler skulle sikkres, træde istedetfor de i Slut¬

ningen af denne § nævnte Bestemmelser;
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Ved § 24: at det her foreskrevne Varsel af 6 Uger forlænges til 6 Maa¬

neder;

§§25 og 26: at de i disse §§ indeholdte Bestemmelser om Selv¬

eierbønders Testamenter bortfalde;

§31: at Bestemmelsen i denne §, om Brugen af stemplet Papir,

bortfalder;

§ 32: at § 37 i Sportelreglem. af 30te Marts 1836 træder iste¬

detfor den paaberaabte Bestemmelse i Sportelreglem. af 22de Marts

1814, og at den i Fen ommeldte Forhøielsesafgift bortfalder i

Henhold til Sportelreglem. af 1836 § 68;

§33: at der istedetfor denne § træder følgende Bestemmelse:

„Den Forandring i den ved Loven foreskrevne Arvegangsmaade,

som nærværende Forordning indeholder, træder først i Kraft med

Hensyn til den Arv, der falder. efter 31te December 1854. Lige¬

ledes ville de før bemeldte Datum oprettede Testamenter og ud¬

stedte Afkald og Ægtepagter være at bedømme efter den hidtil

gjældende Ret; dog, hvad Testamenter angaaer, saaledes at de af

dem, som, bedømte efter nærværende Anordning, vilde med Hensyn

til Form og Indhold være retsgyldige, staae ved Magt uden Con¬

firmation om de end ikke ere overensstemmende med de hidtil

gjældende Lovforskrifter“

§34: at der istedetfor de Bestemmelser, som i denne § indeholdes

angaaende de Steder, hvor Exemplarer af Forordningen skulle ned¬

lægges, følges den Regel, at et Exemplar deraf og af denne Lov

henlægges hos en af Kirkeværgerne i hvert Sogn.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 11te Januar er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udkommet følgende Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende For¬
2delingen af det Bidrag, der skal udredes til Omkostninger ved Kunst¬

veianlæget:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Os er allerunderdanigst blevet foredraget den af Vor troe

Provindsialstænder=Forsamling for Vort Hertugdømme Slesvig i Medfør af

§ 69 i Veiforordningen for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten af 1ste

Marts 1842 afgivne allerunderdanigste Betænkning angaaende Fordelingen

af det Bidrag til Omkostningerne ved Kunstveianlæget, der skal udredes af

Hertugdømmet Slesvig. Vi have fundet den af Vor troe Provindsialstæn¬

der=Forsamling i saa Henseende fattede Beslutning, at Fordelingen for Aaret
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1853, i lige Maade for Tiden indtil den næste Provindsialstænder=Forsamling

for Hertugdømmet Slesvig sammentræder, det Aar i hvilket den samles med¬

iberegnet, som hidindtil maatte skee efter den samme Maalestok, som er fast¬

sat for de stændiske Udgifter, egnet til Vor allerhøieste Approbation, og byde

og befale herved som følger
§ 1.

Det Bidrag til Omkostningerne ved Kunstveianlæget, som bliver at ud¬

rede af Vort Hertugdømme Slesvig, skal fra 1ste Januar 1853 indtil den

næste Provindsialstænder=Forsamling for Hertugdømmet Slesvig sammentræder,

det Aar i hvilket den samles mediberegnet, reparteres i Landdistrikterne efter

Jordernes Skatteværdi og de til Bygningsskat ansatte Bygningers Assurance¬

værdi, i Kjøbstæderne og de til Kjøbstad=Valgdistrikterne henlagte Byer efter

Husenes Assuranceværdi, med Forbigaaelse af Kirkerne og andre offentlige

Bygninger, som ikke contribuere til Bygningsskatten, og efter det Beløb,

hvorefter de til de respective Stæders Grund henhørende Jorder ere ansatte

til Landskat.

I de Distrikter, i hvilke Brandforsikkringen ikke er lovbefalet, træder i

Henseende til de Bygninger, som ikke ere forstkkrede i nogen Brandkasse,

istedetfor Brandassuranceværdien den Taxationsværdi, til hvilken de ere an¬

satte i Overensstemmelse med §§ 15 og 18 i Forordningen af 15de De¬

cember 1802, betræffende Udskrivningen af en ny Afgift af Besiddelse samt

Nytte og Brug af faste Eiendomme.

§ 2.

De Oppebørselsbetjente, hvem Opkrævningen af det ovenmeldte Bidrag

overdrages, ere uberettigede til for denne Forretning at beregne sig noget¬

somhelst Gebyhr.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 11te Januar er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig om Be¬

handlingen af syphilitiske Syge:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Os er allerunderdanigst blevet foredraget, at det i den of¬

fentlige Sundhedspleies Interesse vilde være hensigtsmæssigt, om der blev

truffet nærmere Bestemmelser angaaende Behandlingen af syphilitiske Syge i

Vort Hertugdømme Slesvig. Efterat derfor et Udkast til en Forordning om

denne Gjenstand har været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Her¬

tugdømmet Slesvig til Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne

Betænkning har været Os allerunderdanigst foredragen, byde og befale Vi

herved som følger:
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§ 1.

Politiøvrighederne i Hertugdømmet Slesvig ere, naar det af vedkom¬

mende Physicus forlanges, pligtige til at foranstalte, at saadanne syphilitiske

Syge, som ei ere istand til selv tilbørlig at førge for deres Helbredelse, eller

som, efter dertil at være opfordrede af Physicus, ikke foretage de nødvendige

Skridt dertil, optages og behandles i et Hospital eller, forsaavidt Saadant

ikke maatte være gjørligt, paa anden hensigtsmæssig Maade underkastes for¬

nøden Lægebehandling.

§ 2.

Naar syphilitiske Syge ifølge Politiøvrighedens Foranstaltning (§ 1)

tages under Lægebehandling, blive de derved foranledigede Omkostninger at

betragte som Politi=Omkostninger og at afholde af det Politidistrikt eller af

Besidderen af Politi=Myndigheden paa det Sted, hvor den Syge ved Be¬

gyndelsen af Lægebehandlingen (§ 1) havde fast Ophold.

Har den Syge selv Formue, da er han pligtig til at erstatte disse Om¬

kostninger; i Tilfælde af hans Uformuenhed kunne de ikke fordres erstattede

af vedkommende Fattigcommune.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 4de Januar er igjennem Finantsministeriet udkommet følgende

allerhøieste Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Toldbegun¬

stigelser med Hensyn til Dand= og Gasledninger samt andre store

Anlæg for Communernes Regning:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat den af Vore troe Provindsialstænder for Hertug¬

dømmet Slesvig afgivne Betænkning angaaende Toldbegunstigelser med Hen¬

syn til Vand= og Gasledninger samt andre store Anlæg for Communernes

Regning har været Os allerunderdanigst foredraget, befale Vi som følger:

Materialier, Maskiner og Redskaber, som beviislig anvendes til nye

Vand= og Gasledninger, Cloakindretninger eller lignende store Anlæg for en

Communes Regning, skulle kunne indføres mod en Told af 5pCt. af Vær¬

dien, forsaavidt den tarifmæssige Told ikke udgjør mindre. I Henseende til

Beviislighederne for det Indførtes Værdi og Anvendelse efter Bestemmelsen,

saavelsom til Controllen dermed, er vedkommende Commune Finantsministe¬

riets Bestemmelser underkastet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Af Finantsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Afhændelse af Frederiksgave Hovedgaard med Tilhørende:
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Finantsministeriet bemyndiges til ved offentlig Auction at afhænde Fre¬

deriksgave Hovedgaard, med tilhørende Møller, Skove og Tiender, naar der

ved Afhændelsen kan opnaaes en Kjøbesum, der staaer i et for Statskassen

fordeelagtigt Forhold til den rene Indtægt, der af disse Eiendomme, som

Statseiendomme, efter muligst nøiagtig Beregning kan udbringes.

Motiverne til dette Lovudkast lyde saaledes:

Ved den allerhøieste Kundgjørelse af 30te Mai 1849 om Civillisten,

2den Post, forbeholdt Hans Majestæt Kongen sig Benyttelsen af Hovedbyg¬

ningen ved Frederiksgave Hovedgaard i Fyen.

Da Hovedbygningen med dens tilhørende Bygninger ligger deels tæt op

deels inde imellem de til Avlsgaarden hørende Bygninger, kunde der,til,

ifølge denne Bestemmelse, ikke være Spørgsmaal om denne Eiendoms Afhæn¬

delse, og Gaardens Avl er derfor bortforpagtet, senest ved Auction for en

ny Rotation paa 9 Aar til 1ste Mai 1862.

Derimod ere saavel Flenstofte Hovedgaard som Avlsgaarden Auernæs,

i Henhold til Loven af 12te Marts 1851, afhændede, saasnart det bestaaende

Forpagtningsforhold tilstedede saadant, den første for 44,150 Rbd., den sidste

for 28,550 Rbd.

Under 12te Decbr. 1853 har Hans Majestæt Kongen imidlertid ved

allernaadigst Reskript meddeelt Finantsministeriet, at, saafremt Allerhøistsamme

efter det Rigsdagen forelagte Lovudkast skulde komme i Besiddelse af Jægers¬

priis Slot m. v., vil Hans Majestæt frafalde det ovenmeldte ved Kundgjø¬

relsen af 30te Mai 1849 med Hensyn til Frederiksgave Hovedbygning tagne

Forbehold.

For det Tilfælde, at den af Hans Majestæt stillede Betingelse indtræ¬

der, vil Frederiksgave Hovedgaard med Hovedbygning og Have saaledes ganske

kunne behandles som de øvrige Domainer, der ere bestemte til at bortleies

eller sælges, og det synes da saameget mindre at kunne være Tvivl under¬

kastet, at denne Eiendom rettest bør søges afhændet ved Auction i Forbin¬

delse med de øvrige Statskassen sammesteds tilhørende Eiendomme, der ikke

ere Gjenstand for Overdragelse efter Loven af 8de April 1851, som Frede¬

riksgave ikke hører til de ældre Kron=Eiendomme, men for ikke mange Aar

tilbage er overtaget for Gjeld, og som de samtlige forhaandenværende For¬

hold lade formode, at den mindre heldige Omstændighed, at Hovedgaarden

er bortforpagtet til 1862, rigeligt vil opveies af andre Fordele.

De Eiendomme. om hvis Salg der saaledes blev Spørgsmaal, ville,

foruden Hovedgaarden med et Jordtilliggende af omtrent 700 Tdr. Land,

bestaae i tvende, tæt ved Hovedgaarden beliggende, Vandmøller, nogle enkelte

Huse paa Hovedgaardens Grund, samtlige til Godset hørende Skove, af
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Areal c. 650 Tdr. Land, nogle Søer og Damme samt endeligen saavel

Kirketienderne som Kongetienderne af Bøndergodset, hvilke Tiender ydes re¬

spective af c. 1150 Tdr. og 720 Tdr. tiendeydende Hartkorn.

Den, der er i Besiddelse af tilstrækkelig Kapital til at kjøbe disse Eien¬

domme, vil neppe sætte overveiende Priis paa, selv at drive Hovedgaarden

eller de ligeledes indtil 1862 bortforpagtede Møller, navnlig ogsaa fordi den

smukke og solide Hovedbygning med tilhørende anseelige Have vil afgive en

passende Bopæl for ham ved Siden af den Forpagteren tilkommende Ret til

Hovedgaardens øvrige Bygninger. Fornemmelig tale dog de nærværende

Conjuncturer for, at Salget skeer snarest muligt, idet navnlig Priserne

paa godt beliggende Skove i den seneste Tid ere stegne.

I Skovene findes desuden en stor Masse hugbar Træ, som i den første

Aarrække, inden Forpagtningerne udløbe, uden Overtrædelse af Lovene om

private Skoves Behandling, vil kunne ventes udviist til Salg og vil give en

stor Indtægt; og da derhos Tienderne ere af ikke ringe Betydenhed, vil der

vistnok sjældent frembyde sig en saa anseelig Eiendom til Erhvervelse, hvilket

vil indeholde en saameget større Opfordring for de Kapitalister, som maatte

attraae det, til at benytte den ved Udbydelsen givne Leilighed til en saadan

betydelig Anbringelse af deres Formue.

Hvad specielt Skovene angaaer, da er det ved de forberedende Skridt

til Bøndergodsets Overgang til Selveiendom, i Henhold til Loven af 8de

April 1851 § 8, af Finantsministeriet bestemt, at c. 100 Tdr. Land for

den største Deel skovbegroet Areal af de fortiden bortfæstede Jorder skulle

inddrages under Fredskovene, hvorved disse ville kunne blive heldigt arron¬

derede og forøgede. Den af Statkassen saaledes allerede erhvervede Ret

gaaer ved Salget over til Kjøberen, der dog, i Forhold til de nærværende

Fæstere, naturligviis vil være undergiven de samme Indskrænkninger i Hen¬

seende til hine 100 Tdr. Lands Inddragelse under Skoven, som efter den

citerede Lovbestemmelse gjælde for Statskassen.

De til Forpagterne af Hovedgaarden og Møllerne overladte Besætnings¬

og Inventariidele maae selvfølgeligen afhændes med Eiendommene, og Kjø¬

beren i det Hele indtræde i Statskassens Rettigheder og Forpligtelser efter

Forpagtningscontracterne. De enkelte særlige paa Hovedgaarden hvilende

Byrder bør ogsaa overtages af Kjøberen.

Med Kirkerne følge naturligviis Kirketienderne, hvilke, med Undtagelse

af den ubetydelige Qvægtiende, alle ere fastsatte til et uforanderligt Ve¬

derlag.

Det er ogsaa antaget, at de Godset tilhørende Kongetiender af 3 Sogne

bør sælges med Hovedgaarden. Vel ere slige Tiender paa flere af de ældre
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Domainer, forsaavidt de ydes af Statens Fæstegods, afhændede til ved¬

kommende Fæstere ved Fæstegodsets Overgang til Selveiendom, overensstem¬

mende med Loven af 8de April 1851. Men det maa herved erindres at

paa disse Domainer vare i Almindelighed Tienderne fastsatte under Eet med

de egentlige Jordebogsafgifter, og derfor taler Billighed for, at de fremdeles

henregnes til disse og altsaa tages med ved Jordebogsafgiftens Overgang

til aarlig Rente, eller, med andre Ord, afhændes til Fæsterne. Paa Frede¬

riksgave Gods ere derimod Kongetienderne særlig fastsatte til en uforanderlig

Størrelse, og ligesom det anførte Billighedshensyn derfor ikke finder Anven¬

delse med Hensyn til de herværende Fæstere, saaledes er det af de ovenfor

antydede Grunde af Interesse for Statskassen, at man kan tilbyde de Lyst¬

havende til Hovedgaarden en saa stor Eiendom som muligt. Kongetienderne

egne sig endog særdeles til at knyttes som Bieiendomme til en større Ho¬

vedeiendom, da de give en sikker og af Pengenes Forringelse uafhængig Ind¬

tægt, hvorpaa større Kapitalister maae antages at sætte Priis.

Samtlige de i Lovudkastet omhandlede Eiendomme bleve ved en af Do¬

mainedirectoratet i 1851, inden de nugjældende Forpagtningscontracters Op¬

rettelse, foretagen løselig Vurdering ansatte til c. 275,500 Rbd., men de

afgive nu, efter den i saa Henseende anstillede Beregning, der støtter sig til

en fuldstændig Beskrivelsesforretning over disse Eiendele, og hvorved navnlig

Kornpriserne ere beregnede efter Gjennemsnit af de sidste 20 Aars Kapi¬

telstaxter, en aarlig Indtægt af 11,878 Rbd. 58 ß., hvilken Indtægt repræ¬

senterer en Kapital af 296,965 Rbd. 10 ß.

Det antages imidlertid, at de ikke bør afhændes, medmindre der op¬

naaes en ikke lidet høiere Kjøbesum, idet navnlig maa tages Hensyn til

hvad ovenfor er bemærket om det sandsynlige Udbytte af Skovene i den nær¬

meste Aarrække, og om disses eventuelle Forøgelse med c. 100 Tdr. Land

Bondejord, ligesom det ei bør tabes af Sigte, at Statskassens Nettoindtægt

af Skovene betydeligen formindskes ved Udgifterne til det i Forhold til Sko¬

venes Udstrækning bekostelige Personale af 1 forstkyndig Skovbetjent og 2

Skovfogder, som Statskassen der ikke kan undvære, og til hvilket i Løn og

Emolumenter kan antages at medgaae c. 1800 Rbd. aarlig, men hvori en¬

deel Indskrænkning vil kunne finde Sted, naar Skovene komme i en privat

Eiers Haand, der selv kan have Opsyn med sin Eiendom.

Af Finantsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Eftergivelse og Nedsættelse af Summer, der skyldes til Stats¬

kassen for modtagne Forskud paa Gage, Pension og deslige:
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§ 1.

Efternævnte Forskud til Beløb2527 Rbd. 16 ß. eftergives:

Afgangne Herredsfoged Justitsraad Rosenstands Enke.. 600 Rbd. n ß.

Entlediget Toldcontrolleur Torm 493 — 48—4

—Toldassistent i Kjøbenhavn Bretteville 383 32.* *

Afgangne Toldassistent Bertelsens Enke.. 263 — 24—

230 —Afskediget Secondlieutenant Wernich 80—

Pensioneret Capitain S. M. F. Høyer 204 — 56—*

196 — 64—Petersen

Forhenværende Copist Abildgaard 155 — ,

2527 Rbd. 16 ß.
§ 2.

Fuldmægtig i det statistiske Bureau Henkes Forskudsgjeld 1687 Rbd.

48 ß. afgjøres med en Aversionalsum af 600 Rbd., der henstaaer rente= og

afdragsfri indtil videre, mod at den sikkres Statskassen ved livsvarige Livs¬

forsikkringspolicer af tilsvarende Størrelse.

Af Marineministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Kongeriget Danmarks Andeel i Udredelsen af Omkostningerne

ved Anlægget af en Dok for Orlogsflaaden:

Til Bestridelse af Omkostningerne ved Anlægget af en Dok med tilhø¬

rende Bygninger og Indretninger paa Orlogsværftet Nyholm ved Kjø¬

benhavn bevilges som Kongeriget Danmarks Andecl 2 af 787,446 Rbd.

eller indtil 472,4677ß Rbd., hvoraf ⅓ udredes i hvert af de 3 førstkom¬

mende Finantsaar.

Motiverne til dette Lovudkast lyde saaledes:

Ved Behandlingen af indeværende Aars Finantslov blev det af Ma¬

rineministeriet udviklet, hvilke Grunde der tale for Nødvendigheden af An¬

lægget af en ny Dok for Orlogsflaaden, og i Anerkjendelse af disse Grun¬

des Gyldighed bevilgede Rigsdagen et Beløb, der satte Ministeriet istand til

at fremme de forberedende Arbeider, Grundens Undersøgelse og Udarbeidel¬

sen af den endelige Arbeidsplan. Til Oplysning under Finantslovens Be¬

handling fremlagde Ministeriet efter Finantsudvalgets Begjæring fuldstændig

Tegning og Overslag over Arbeidet, men det var ikke Ministeriets Hensigt

at forblive staaende herved. Et Arbeide af denne Beskaffenhed og af dette

Omfang er saa usædvanligt her i Landet, at man ansaae det nødvendigt at

sikkre sig en erfaren og duelig Ingenieur fra Udlandet til at forestaae Ar¬

beidet, i den Forvisning at Anlægget derved vilde kunne blive hensigtsmæs¬

sigere, og at det ogsaa paa den Maade vilde kunne føres sikkrere, hurtigere
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og billigere til Ende. Ministeriet var ogsaa tilbøieligt til at søge det udført

iEntreprise forsaavidt dette kunde skee under behørig Garanti, og man

havde derfor strax henvendt sig til en anerkjendt duelig Ingenieur i Sverrig,

der erklærede sig villig til at paatage sig Arbeidets Udførelse, og som ikke

var utilbøielig til at overtage det i Entreprise. Da Ministeriet imidlertid

ikke vilde forsømme Noget, der kunde tjene til at forberede og fremme denne

høist vigtige Sag, afsendtes den af Holmens Embedsmænd, hvem Bestyrel¬

sen af Vandbygningsarbeiderne er overdraget, til England, for at indhente

nærmere Oplysning om de nyeste Dokkebygninger samt for at undersøge,

hvorvidt det vilde lade sig gjøre at erholde en paalidelig Entrepreneur til

Arbeidets Udførelse. Denne Embedsmand indberettede, at medens man paa

de engelske Orlogsværfter endnu anvender den Bygningsmaade til Dokker,

som har været benyttet der i de sidste 15—20 Aar, og som ogsaa var lagt

til Grund ved de af ham oprindeligt udarbeidede Tegninger og Overslag,

har man derimod i de senere Aar begyndt at anvende en anden Bygnings¬

maade ved de storartede Anlæg, der foretages i England for privat Reg¬

ning. Denne Bygningsmaade var efter hans og flere Sagkyndiges Mening

at foretrække for den, der tidligere var paatænkt her, saavel med Hensyn til

Styrke som til forventet Vandtæthed. Den havde desuden den Fordeel at

være meget betydelig billigere, og at Hovedmassen af Materialet vilde kunne

erholdes her i Landet. Af disse forskjellige Grunde besluttede Ministeriet sig

til at vælge denne Bygningsmaade, og engagerede en engelsk Ingenieur, der

har bragt denne Bygningsmaade til Fuldkommenhed, og som baade har

bygget og er i Begreb med at bygge Dokker efrer dette Princip, til at ud¬

arbeide Tegninger og Overslag, samt eventuelt forestaae Arbeidets Udførelse,

efterat det var overdraget en Entrepreneur.

Bemeldte Ingenieur har været her i afvigte Sommer for at undersøge

Localiteterne, indhente Oplysninger om Priser o. s. v. Ministeriet har senere

modtaget fra ham de vigtigste Tegninger, men da den i Sommer herskende

Cholera=Epidemi forsinkede Ingenieurens Ankomst hertil, er derved hans hele

Arbeide blevet forhalet og dette Uheld skyldes, at et specificeret Overslag

endnu ikke er indløbet. Man er ikkun i Besiddelse af et foreløbigt Overslag

til selve Dokken, udarbeidet under Ingenieurens Ophold her.

Endskjøndt det nu vistnok havde været ønskeligst, at Overslaget havde

været saa detailleret og saa nøiagtigt som muligt, har Ministeriet dog troet at

burde søge Sagen fremmet i Henhold til det foreliggende foreløbige Over¬

slag, for hvis Nøiagtighed man troer at have tilstrækkelig Sikkerhed. Hvis

nemlig det detaillerede Overslag skulde afventes, vilde Følgen deraf let

kunne blive, at Ministeriet ikke vilde erholde Bemyndigelse af den nu sam¬
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lede Rigsdag til at disponere over de fornødne Summer til Dokke=Anlægget,

og da Ministeriet ikke uden saadan Bemyndigelse vil kunne afslutte Contract

med en Entrepreneur, vilde dette Foretagende, der er et Livsspørgsmaal for

Flaadens fremtidige Bestaaen og Udvikling, atter blive udsat idetmindste i

eet Aar. Ministeriet nærer imidlertid Haab om, at det fuldstændige Overslag

vil fremkomme under Sagens Behandling, og der vil da kunne tages behø¬

rigt Hensyn dertil ved mulige Forandringer i den forlangte Sum.

Efter den engelske Ingenieurs Overslag ville Bekostningerne ved den

egentlige Dok med Dæmning, Dampmaskiner til Pumpning, Maskinhuus,

Brønd og Kanal, udgjøre 52,000 Est eller... 468,000 Rbd.

og efter Overslag af Søetatens Vandbygmester ville Udgif¬

terne til Bolværker, Broer, Arbeids= og Oplagshuse, Op¬

muddring, Ingenieurens Honorar og Reiser, Controllen

247,860 —o. s. v., andrage *

715,860 Rbd.

hvortil regnes 10 pCt. for uforudsete Udgifter. . . 71,586 —
——

altsaa ialt 787,446 Rbd.

Af denne Sum der er 382,554 Rbd. mindre end det Beløb, som

ved Forelæggelsen af indeværende Aars Finantslov blev bragt i Anslag, ere

2 eller 472,467' Rbd. foreslaaede bevilgede som Kongeriget Danmarks

Andeel.

Saasnart Ministeriet har erholdt den fornødne Bemyndigelse og er

kommet i Besiddelse af det fuldstændige Arbeidsproject, er det Hensigten at

søge en Entrepreneur, der under behørig Garanti vil paatage sig at udføre

Arbeidet for en vis Sum og inden en bestemt Tidsfrist, der antages at

ville blive 3 Aar. Ministeriet har allerede indhentet Oplysninger i saa

Henseende fra forskjellige Sider, og man antager, at en saadan Entrepreneur

vil kunne findes i England.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Fra Færøerne ere modtagne Efterretninger indtil 10de Decbr. f. A.,

hvorefter Veirliget, som i Begyndelsen af October Maaned var ret godt efter

Aarstiden, henimod Slutningen af Maaneden blev høist ustadigt, afvexlende

med Storm og Regn, og i hele November Maaned saa vedvarende stor¬

mende og bygefuldt, som man neppe kan mindes at have havt Mage til.

Vinden, som stadig har været sydvestlig, stundom lidt mere vestlig og stun¬

dom lidt mere sydlig, har blæst med en endog der paa Øerne usædvanlig
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Voldsomhed, hvilket i længere Tid hindrede Handelsskibenes Afseiling fra

Øerne.

Uagtet Veirligets Urolighed har Temperaturen dog i det Hele været

meget mild, saa at Kreaturerne endnu ved Beretningens Afgang kunde hol¬

des ude, hvilket var saameget heldigere, som Høhøsten, saaledes som i en

tidligere Beretning er omtalt, i afvigte Aar ikkun har givet et ringe Udbytte

i Henseende til Qvantiteten. Dette mindre Udbytte af Høhøsten har ogsaa

havt til Følge, at man paa flere Steder har været nødsaget til at slagte

endeel Køer, som man maatte frygte for ikke at kunne vinterfodre; dog er

Antallet af de Køer, man saaledes har maattet aflægge, ikke betydeligt og

navnlig ikke saa stort, som man efter Høhøstens Udbytte havde havt Grund

til at befrygte at det skulde være blevet.

De Lam, der i afvigte Aar ere blevne slagtede, have baade været særre

og ringere end i forrige Aar, hvilket har været en naturlig Følge af den

vedvarende Tørke i Forsommeren, som skadede Græsvæxten i Haverne. Lige¬

ledes har Udbyttet af Uld i afvigte Aar af samme Grund været ringere end

sædvanligt, og da Bearbeidelsen af Uld er den eneste Huusindustri, som Øer¬

nes Befolkning kjender, nærer man Frygt for, at Mange i Vinter ville

komme til at savne Beskjæftigelse.

Kornhøsten har været udmærket god; der er avlet et ikke ubetydeligt

Qvantum, og hvad der er avlet har været af en sjælden god Qvalitet.

Ogsaa Kartofflerne, hvoraf der dog de fleste Steder af Mangel paa Udsæd

ikke var lagt saamange, som forrige Aar, have givet godt Udbytte; Sygdom¬

men hos denne Sædart har vel ogsaa viist sig, meest omkring Thorshavn

men dog ikke i nogen betydelig Grad.

Fiskefangsten har i det Hele været god, og navnlig har den i Sandø

Syssel været saa god, at man ikke mindes, at den har været bedre.

Fiskeriet maa i det Hele ansees for at have været ret godt, da der til

Handelen er indleveret et større Qvantum, end de foregaaende Aar.

Sundhedstilstanden har i det Hele været god.

Justitsministeriet.

Under 18de Januar sidstl. er af Justitsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse angaaende Oprettelsen af en ny Jurisdiction for

Silkeborg Handelsplads og omliggende Landdistrikt:

Paa Justitsministerens derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har

det behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution af 11te d. M.

at bifalde:

1) At der fra 1ste Mai næstkommende oprettes under Navn af Silkeborg
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Birk en egen Jurisdiction, bestaaende foreløbig af Silkeborg Handels¬

plads, Sognene Linaae, Tvilum, Gjern og Skanderup af Hjelmslev¬

Gjern Herreder og Sognene Rye og Them af Thyrsting=Vrads Herre¬

der, med en egen Dommer og Skriver, der skal være forpligtet til at

boe paa Silkeborg Handelsplads, hvor ogsaa Birkethinget skal holdes.

At Tirsdagen bestemmes til ordinær Thingdag for den nye Jurisdiction.

At det overdrages Retsbetjentene i Hjelmslev=Gjern og Thyrsting=Vrads

Herreds=Jurisdictioner, enhver for sin Deel, indtil de fornødne Afskrifter

af Skjøde= og Panteprotokollerne for de ovennævnte Sognes Vedkom¬

mende ere tilveiebragte hvilket, forsaavidt angaaer Sognene fra

Hjelmslev=Gjern Herreder, skal være skeet inden 1½ Aars, og, forsaavidt

angaaer Sognene fra Thyrsting=Vrads Herreder, inden 1 Aars Forløb,

efterat de fortiden ledige Dommer= og Skriver=Embeder for enhver af

de nævnte Herredsjurisdictioner ere blevne besatte, — at bestyre Pante¬

væsenet i den nye Jurisdiction, saaledes at de Dokumenter, der ved¬

komme denne, blive, efterat være læste ved sammes Thing, at forsende,

uden Udgift eller Uleilighed for vedkommende Private, paa de respective

Herredsskriveres Bekostning, til disse, for at indføres i den paagjældende

Protokol, ligesom ogsaa vedkommende Herredsskriver indtil denne Tid

vil have i sit Navn og paa sit Ansvar at underskrive Paategninger paa

bemeldte Dokumenter samt udstede Attester og bekræfte Afskrifteraf

Skjøde= og Panteprotokollerne for Silkeborg Birk.

At den ved allerhøieste Reskript af 21de Juli 1847 Godsforvalteren4)

ved Silkeborg Domaine tillagte Myndighed som Politiinspecteur paa

Handelspladsen og de denne Embedsmand som Følge heraf paalagte

Pligter ophøre fra 1ste Mai 1854.

Hvilket herved kundgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Fra en Lehnsbesidder, der havde erholdt allerhøieste Bevilling til at

afhænde det under Lehnet henhørende Bøndergods, modtog Justitsministeriet

et Andragende om at den for ⅓6 af Bankhæftelsen i de til Lehnet hørende

Jorder, Tiender og Bygninger udstedte Obligation, der var indfriet af og

cederet til en tidligere Besidder og derefter af denne var bleven transporteret

til Lehnet for at udgjøre en Deel af det med samme forbundne Fideicommis,

maatte blive frigjort for den samme af Lehnscontrollen givne Prohihitivpaa¬

tegning og derefter udslettes af Pantebogen, for at det derved kunde und¬

gaaes, at de Skjøder, som udstedes paa det fra Lehnet i Henhold til Bevil¬

lingen bortsolgte Bøndergods, erholde Paategning om Hæftelsen.

Justitsministeriet svarede i den Anledning, at Man, da Bankhæftelses¬
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obligationen var et Activ for Lehnet, fandt Betænkelighed ved at gaae ind

paa Andragendet, hvorhos Man i Forbindelse dermed begjærte Oplysning

om hvilke Vilkaar der vare bestemte for Kjøberne af Bøndergodset med

Hensyn til den ⅓s Bankhæftelse, som paahviler de respective Steder, der

afhændes fra Lehnet.

Lehnsbesidderen oplyste derefter, at der i de allerede udfærdigede Skjø¬

der paa de afhændede Fæstesteder var optaget den Clausul, at den opsigelige

Deel af Bankhæftelsen skulde være Kjøberen uvedkommende; og idet han for¬

nyede sit tidligere Andragende, forespurgte han, om der ialtfald maatte være

Noget tilhinder for, at det allerede solgte Bøndergods udgik af Hæftelsen,

og at det for Fremtiden sættes i Skjøderne, at denne Byrde paahviler de

solgte Eiendomme.

Ogsaa fra Besiddere af andre Majorater, der ved Hjælp af Fideicom¬

mismidler have indløst den vedkommende Lehn eller Stamhuus vedrørende

Bankhæftelsesobligation, har Justitsministeriet modtaget Forespørgsel om,

hvorledes dermed bliver at forholde, naar Bøndergodset afhændes; og er det

da bragt i Erfaring, at medens nogle have afsluttet Salgene saaledes, at

den indløselige Deel af Bankhæftelsen skal være Kjøberen af Bøndergodset

aldeles uvedkommende, have andre betinget sig, at Besidderne af de afhæn¬

dede Bøndersteder skulle forrente den disse paahvilende ⅓s Bankhæftelse, en¬

ten med 4 pCt. eller med det oprindelige Rentebeløb 61 pCt.

Efter i den Anledning at have brevvexlet med Domainedirecteuren og

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, for at erfare, hvorledes der

ved Salget af det Staten, Universitetet og Sorø Akademi tilhørende Bøn¬

dergods er forholdt med den Bønderstederne paahvilende ⅓ Bankhæftelse,

naar denne var indbefattet under en større Obligation for samlet Gods,

har Justitsministeriet i Skrivelse af 3die Januar d. A. svaret den oven¬

nævnte Lehnsbesidder, at der fremdeles findes Betænkelighed ved at gaae ind

paa Andragendet om at ophæve Prohibitiopaategningen paa den ommeldte

Bankhæftelsesobligation i det Hele og at lade denne udslette af Skjøde= og

Panteprotokollen, ei blot for Bøndergodsets men ogsaa for Hovedgaardenes

og Tiendernes Vedkommende; hvorimod der ikke haves Noget at erindre

imod, at Obligationen bliver forsynet med Paategning om, at de allerede

solgte Bøndersteder udgaae af Hæftelsen, ved hvilken Paategnings Thinglæs¬

ning disses Forhæftelse aldeles vil ophøre, og naar derfor Obligationen

paany indsendes til Justitsministeriet, ledsaget af de fornødne Oplys¬

ninger om, hvormeget Bøndergods der fortiden er bortsolgt vil den af

Ministeriet blive forsynet med en hertil sigtende Paategning. Med Hen¬

syn dernæst til de Salg, der for Fremtiden skee af det Lehnet underlig¬
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gende Bøndergods, vil der, tilføiede Justitsministeriet, enten kunne for¬

holdes paa samme Maade, i hvilket Tilfælde det ved Bestemmelsen af

Kjøbesummen vil være at iage i Betragtning, at Stederne fritages for Bank¬

hæftelse, eller vedkommende Kjøbere af Bøndergodset bør, medens Actieretten

overensstemmende med Plakat af 21de Decbr. 1825 § 4 forbeholdes Lehnet,

forpligte sig og tilkommende Eiere af Stederne at forrente den indfriede ⅓6

af Bankhæftelsen, indtil Kapitalen efter foregaaende lovlig Opsigelse bliver

indfriet. I dette Tilfælde maatte Justitsministeriet dog ansee det rigtigst,

at Renten ikkun bestemmes til 4 pCt., thi den høiere Rente af 6½ pCt.

vil indeholde en Opfordring for Bønderne til at frigjøre sig for den ved at

indbetale Kapitalen, hvilket maa staae Enhver af dem frit for, og dette kan

medføre Ulemper for Lehnet, forsaavidt dette derved kan nødes til ofte at

modtage Smaasummer der vanskelig igjen kunne anbringes. Imidlertid

vil det kunne betinges, at Rentemoderationen bortfalder, naar Renten ikke

betales inden 4 Uger efter Forfaldstiden, i hvilket Fald bliver at svare 6º

pCt. Da Bønderne ved Indbetalingen af Kapitalen muligen ikke ville finde

sig tilfredsstillede ved, at et saa stort Beløb af Obligationens paalydende

Sum, som svarer til Hæftelsen, afskrives paa Obligationen og udslettes i

Skjøde= og Panteprotokollen, men ville forlange sig Bankhæftelsesobligationen

cederet for deres Steders Vedkommende, hvortil de maae ansees berettigede,

vil der overensstemmende med den ved Delingen af samlede Bankhæftelses¬

obligationer af Banken vedtagne Fremgangsmaade være at forholde saaledes,

at den samlede Obligation af Besidderen af Lehnet forsynes med Paateg¬

ning om, hvorledes Bankhæftelsen deles paa de forskjellige Bøndersteder,

hvorefter, hver Gang et af disse afhændes, Kjøberen maa ved en Paateg¬

ning paa en notarialiter bekræftet Gjenpart af Hovedobligationen forpligte

sig til at forrente den Eiendommen vedkommende Andeel af den samlede

Bankhæftelsesobligation, og Hovedobligationen forsynes med en Paategning

om, at den saaledes overtagne Andeel af den samlede Bankhæftelse udgaaer

af Hovedobligationen, imod ifølge den paategnede Gjenpart at paahvile den

afhændede Eiendom. Forlanges derimod ikke Bankhæftesobligationen cederet,

bliver ved Indfrielsen Qvittering for Behæftelsen at meddele ved en Paa¬

tegning paa det vedkommende Kjøber meddeelte Skjøde paa Eiendommen.

Krigsministeriet.

Hans Majestæt Kongen har, ifølge Krigsministeriets allerunderda¬

nigste Indstilling, under 9de Januar sidstl. allerhøist approberet følgende

Bestemmelser for Uddelingen af Hæderstegn for Underoffi¬

cerer og med dem i Klasse staaende Personer af Armeen:

2Dep. Tib. Nr. 3 og 4. 1854.
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§ 1.

Til Opmuntring og Belønning for Armeens Underofficerer og de i

lignende Stilling i Armeen tjenende, nedenfor anførte Personer reglementeres

2 Hæderstegn, nemlig et for 8 Aars og et for 16 Aars Tjeneste, hvilke,

uden Revers, præges i Bronce og i hosføiede Form.

§ 2.

Disse Hæderstegn skulle bæres, i og udenfor Tjenesten, i et rødt Baand

med hvidt Kors og iøvrigt paa samme Maade som Dannebrogsmændenes

Hæderstegn, samt paa venstre Sidt af dette, naar begge haves. Baandet

maa ikke bæres uden i Forbindelse med Tegnet.

§ 3.

Med Hæderstegnet for 8 Aars Tjeneste er forbundet et Tillæg af 30

Rbd. aarlig, og med Hæderstegnet for 16 Aars Tjeneste et Tillæg af 48

Rbd. aarlig, hvorhos den, som er i Besiddelse af et af disse Tegn, vinder

2 Aar med Hensyn til Pensionsforsørgelse, forsaavidt samme beregnes efter

Loven af 9de April 1851.
§4.

Adgang til Hæderstegnene og de dermed forbundne Tillæg have:

a. Armeens virkelige Underofficerer af alle Vaaben og alle Grader

b. Armeens Brigadetambourer, Stabstrompetere, Stabstambourer og Stabs¬

hornblæsere, Paukere, Trompetere og Overspillemænd;

c. Armeens Hoboister.

§ 5.

Fæstningsunderofficerer ved det Kongelige Ingenieurcorps og under Com¬

mandantskaberne, de ved Garnisonshospitalerne ansatte faste Sygesergeanter,

Generalcommandoskrivere, Brigadeskrivere, Regiments= og Corpsskrivere, Com¬

mandantskabsskrivere, Hovedvagtsskrivere og Arrestforvarere, Oekonomiskrivere,

og overhovedet de som Skrivere eller Opsynsmænd ved offentlige Institutioner

under Landmilitæretaten ansatte Underofficerer, kunne i saadan Stilling ikke

erhverve Adgang til Hæderstegnet for 8 Aars Tjeneste, men hvis de for¬

inden deres Ansættelse i nogen af disse Poster allerede vare i Besiddelse af

bemeldte Hæderstegn, beholde de det tilligemed Tillægget, og i saa Fald skal

deres Stilling heller ikke udelukke dem fra i sin Tid at tildeles Hæderstegnet

for 16 Aars Tjeneste og det dermed forbundne Tillæg.

§ 6.

Som almindelig Betingelse for at tilstaaes Hæderstegnene fordres sær¬

deles god Opførsel i og udenfor Tjenesten, i Forbindelse med Duelighed og

Tjenstiver. Udstaaet Straf af Degradation paa kortere eller længere Tid,

Fængsel paa Vand og Brød, eller mørk Arrest paa indskrænket Kost udeluk¬

ker for bestandig fra Hæderstegnene.
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Til Erhvervelsen af Hæderstegnet for 8 Aars Tjeneste fordres desuden

en tilbagelagt uafbrudt Tjenestetid af 8 Aar efter det fyldte 18de Aars

Lægdsrullealder i een eller flere af de i § 4 anførte Stillinger, og til Er¬

hvervelsen af Hæderstegnet for 16 Aars Tjeneste Besiddelsen af Hæderstegnet

for 8 Aars Tjeneste og en efter dettes Modtagelse tilbagelagt Tjenestetid af

8 Aar i een eller flere af de i §§ 4 og 5 anførte Stillinger.

Kun den virkelige Tjeneste i nogen af bemeldte Stillinger, ikke Charak¬

teer af en saadan, tages i Betragtning ved Tjenestetidens Bestemmelse.

§ 7.

Naar Nogen, i Medfør af nærværende Bestemmelser, egner sig til at

tildeles et af Hæderstegnene, har vedkommende militære Autoritet, under

hvilken den Paagjældende tjener, at gjøre Indstilling herom til Krigsministe¬

riet. Efter saadan Indstilling og efter de yderligere Oplysninger, som i for¬

nødent Fald maatte blive indhentede, afgjør Krigsministeriet, hvorvidt de fore¬

skrevne Betingelser ere fyldestgjorte og som Følge deraf Hæderstegnet kan tilstaaes.

§ 8.

Det bevilgede Hæderstegn, tilligemed et herom af Krigsministeriet ud¬

stedt Patent, tilstilles vedkommende militære Autoritet, for paa en høitidelig

Maade at overleveres den Paagjældende.

§ 9.

De med Hæderstegnet forbundne Tillæg udbetales maanedlig forud og

beregnes Besidderne tilgode fra den 1ste i den følgende Maaned efter Pa¬

tentets Datum.

§ 10.

Den, der tildeles Hæderstegnet for 16 Aars Tjeneste, aflægger Hæders¬

tegnet for 8 Aars Tjeneste.

§ 11.

Den, der forfremmes til Officeer, efterat være tildeelt et af Hæders¬

tegnene, er berettiget til fremdeles at bære dette, hvorimod det med Hæders¬

tegnet forbundne Tillæg bortfalder.

12.§

Naar Besidderen af et af Hæderstegnene meddeles en hæderlig Afsked

af Krigstjenesten, er han berettiget til fremdeles at bære det i Tjenesten er¬

hvervede Hæderstegn; men det dermed forbundne Tillæg bortfalder ved hans

Udtrædelse af Armeen.
§ 13.

Saavel Hæderstegnet som Tillægget forbrydes, naar Besidderen i Tje¬

nesten eller efterat være afskediget ansees med Straf af offentligt Arbeide,

Charges Forbrydelse, Degradation, Fængsel paa Vand og Brød eller mørk

Arrest paa indskrænket Kost.
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§ 14.

Ved Dødsfald, saavelsom i de i §§ 11, 12 og 13 omhandlede Til¬

fælde, ophører Tillæggenes Udbetaling, og finder ingen Tilbagebetaling Sted

af det for den løbende Maaned forud oppebaarne Tillæg.

§ 15.

De af Afdøde efterladte Hæderstegn tilstilles Krigsministeriet, til hvilket

ogsaa alle aflagte eller forbrudte Hæderstegn, disse dog med tilhørende Pa¬

tenter, blive at indsende.
§ 16.

Alle tidligere Bestemmelser om Hæderstegn og de dermed forbundne

Tillæg hæves.

Midlertidige Bestemmelser.

1. Foranstaaende Bestemmelser skülle ikke have nogen tilbagevirkende Kraft

med Hensyn til de den 1ste Januar d. A. i Tjenesten staaende Indi¬

vider, som høre til en Klasse, der efter de hidtil gjældende Bestemmel¬

ser har havt Adgang til Hæderstegnene for 12 og 20 Aars Tjeneste

men for Fremtiden enten er udelukket fra at erholde Hæderstegn, saa¬

som Haandværksmestere ved Artilleriet, Kuur= og Beslagsmede, Bøsse¬

magere, Sadelmagere og Bomskjærere, eller hvis Berettigelse er bleven

begrændset, saasom Underofficerer i de i § 5 ommeldte Stillinger. Der

forbeholdes saadanne Individer Adgang til Hæderstegnene for 8 og 16

Aars Tjeneste, og de af dem, der hidtil har havt Adgang til de ældre

Tillæg, forbeholdes ligeledes Adgang til de nye Tillæg.

Da Uddelingen af Hæderstegn for 12 og 20 Aars Tjeneste, samt Ud¬

betalingen af de dertil knyttede Tillæg, er at ansee som ophørt fra den

1ste April f. A. at regne, ville de Individer, som efter bemeldte Dag

ere tildeelte ældre Hæderstegn, paa Indstilling overensstemmende med

§ 7, erholde dem ombyttede med de nye Hæderstegn resp. for 8 og 16

Aars Tjeneste, hvorefter de ældre Tegn med tilhørende Patenter blive

at indsende til Krigsministeriet.

Individer, som forinden den 1ste April f. A. have erholdt de ældre

Hæderstegn, beholde disse, medmindre de selv ønske dem ombyttede med

Tegn af den nye Form, nemlig Tegnet for 12 Aars Tjeneste med det

for 8 Aars og Tegnet for 20 Aars Tjeneste med det for 16 Aars

Tjeneste, hvilket paa Indstilling kan ventes bevilget. De, der ere beret¬

tigede til Tillæg, tilkomme i ethvert Fald fra den nævnte Dag de i § 3

anførte Tillæg, saaledes at de, der ere i Besiddelse af Hæderstegnet for

12 Aars Tjeneste, godtgjøres et Tillæg af 30 Rbd. aarlig, og de, der

ere tildeelte Hæderstegnet for 20 Aars Tjeneste, udbetales et Tillæg af

48 Rbd. aarlig.
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De, som allerede forinden 1ste April f. A. ere i Besiddelse af Hæ¬

derstegnet for 12 Aars Tjeneste, have derhos selvfølgeligen Adgang til

at erholde dette, efter Forløbet af 4 Aar efter Modtagelsen, ombyttet

med det nye Tegn for 16 Aars Tjeneste, naar iøvrigt de i § 6 fore¬

skrevne Betingelser ere tilstede.

Forsaavidt Individer, der henhøre under §5, forinden deres Ansættelse

i disse Stillinger vare i Besiddelse af Hæderstegnet for 12 eller 20

Aars Tjeneste og kun have mistet Tillægget paa Grund af bemeldte

deres Ansættelse, tilkomme de, fra 1ste April f. A. at regne, det nye

Tillæg, som i de ovenstaaende Bestemmelser er fastsat for det dem til¬

deelte Hæderstegn.

Det Samme gjælder ogsaa om de Individer af den omhandlede

Kategori, som hidtil i saadan Stilling have oppebaaret det ældre Tillæg

for 8 Aars Tjeneste.

Individer, som først i nogen af de i § 5 navngivne Stillinger

have erholdt Hæderstegnet for 12 Aars Tjeneste, men, ifølge de hidtil

fulgte Regler, uden Tillæg, kunne vel vedblive at bære det dem til¬

deelte Hæderstegn, men derimod ikke tilstaaes det dermed forbundne

Tillæg.

Den i § 9 fastsatte almindelige Regel, at Tillægget først skal udbetales5.

fra den 1ste i den følgende Maaned efter Patentets Datum, finder in¬

gen Anvendelse med Hensyn til de Tillæg, hvortil Vedkommende maae

ansees berettigede fra den 1ste April f. A. eller et senere nu alt for¬

løbet Tidspunkt. I alle saadanne Tilfælde ville de tilgodehavende

Tillæg blive efterbetalte.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Et Embede som Fuldmægtig ved Kjøben¬

havns Politi. Gage 500 Rbd. Opslaaet vacant den 16de Januar.

Embedet som Herredsfoged og Skriver i Thyrsting og Vrads Herreder.

Ifølge Bekjendtgjørelse af 18de Januar d. A. ville fra 1ste Mai 1854 Sog¬

nene Rye og Them være at afgive tll Silkeborg Birk, og skal den, der an¬

sættes i Embedet, være pligtig til inden Forløbet af 1 Aar fra hans Bestal¬

lings Dato at levere Retsbetjenten i bemeldte Birk Afskrifter af Skjøde= og

Panteprotokollerne med tilhørende Registre for bemeldte Sognes Vedkommende

uden Gebyhr, men mod at erholde Halvdelen af de dermed forbundne Ud¬

gifter refunderede af Statskassen. Indtil disse Afskrifter ere tilveiebragte

vedbliver han at bestyre Pantevæsenet i de nævnte Sogne, saaledes at de

Dokumenter, der vedkomme disse, blive, efterat være læste ved Birkethinget,

uden Udgift eller Uleilighed for de paagjældende Private, paa hans Bekost¬



54

ning at forsende til ham, for at indføres i Pantebogen, og vil han ligeledes

indtil da have, i sit Navn og paa sit Ansvar, at meddele Paategninger paa

bemeldte Dokumenter samt udstede Attester og bekræfte Afskrifter af Skjøde¬

og Panteprotokollerne for de to nævnte Sogne, Alt imod at oppebære de

derfor anordnede Gebyhrer, saa at i det omhandlede Tidsrum kun det egent¬

lige Thinglæsningsgebyhr tilfalder Birkets Retsbetjent. Udskrifter og Ex¬

tracter af andre Embedsprotokoller, som Birkedommeren maatte behøve, skulle

leveres ham uden Betaling.

Til Embedet hører en i Nærheden af Thingstedet i Brædstrup beliggende

Gaard met et Tilliggende af omtrent 80 Tdr. Land gode Jorder, af Hart¬

korn 4 Tdr. 1 Skp. Samtlige til Gaarden hørende Bygninger ere i af¬

vigte Aar undergaaede en betydelig Reparation, men ere iøvrigt af temmelig

ringe Veskaffenhed. Renter og Afdrag paa den Gaarden paahvilende Gjeld

udgjøre 126 Rbd. aarlig, og Skatter og Afgifter af samme ere opgivne til

c. 90 Rbd. aarlig. Indtægterne af Retssportler, med Fradrag af de oven¬

nævnte to Sogne, anslaaes efter de Oplysninger, der foreligge for de 6 Aar

fra 1848—1853, til 2500 a 2600 Rbd. aarlig. Godtgjørelsen for Dom¬

merkorn udgjør 185 Rbd. 24 ß. aarlig. Om Udgifterne til Contoirhold

mangler Oplysning.

Opslaaet vacant den 19de Januar.

Embedet som Birkedommer og Skriver i Silkeborg Birk. Ifølge Be¬

kjendtgjørelse af 18de Januar d. A. bestaaer Jurisdictionen foreløbig af

Silkeborg Handelsplads, Sognene Linaa, Tvilum, Gjern og Skanderup fra

Hjelmslev=Gjern Herreders Jurisdiction, samt Sognene Rye og Them fra

Thyrsting=Vrads Herreders Jurisdiction. Embedet bliver at tiltræde den

1ste Mai 1854, og skal den, der ansættes, være forpligtet til at boe paa

Silkeborg Handelsplads, samt overiage de Functioner, denne vedkommende,

som ved Reguleringen af Pladsens communale Forhold nærmere maatte blive

bestemte. Derhos skal han være pligtig at finde sig i de nærmere Bestem¬

melser, som mulig i Tiden maatte blive tagne i Henseende til Jurisdictionens

Omfang. Med Hensyn til Bestyrelsen af Skjøde= og Pantevæsenet henvises

til den ovenmeldte Bekjendtgjørelse.

Embedet er tillagt en fast aarlig Gage af Statskassen paa 200 Rbd.,

og Anpart i den for de respective Herreds=Jurisdictioner bestemte Godtgjø¬

relse for Dommerkorn, til Beløb ialt 93 Rbd. 74 ß., foruden Retssportlerne.

Disse have for Rye og Them Sognes Vedkommende i Aarene 1852 og 1853

udgjort omtrent 730 Rbd. aarlig, og for Handelspladsen og de øvrige fire

Sogne, efter Gjennemsnit af Aarene 1850—1853, omtrent 1120 Rbd. aar¬

lig, hvorunder dog er indbefattet de fulde Thinglæsningsgebyhrer, hvilke efter

de i den citerede Bekjendtgjørelse indeholdte Bestemmelser endnu i nogen Tid
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for endeel ville tilkomme Retsbetjentene i vedkommende Herreds=Jurisdictio¬

ner. Endelig antages Stadepenge ved Markeder paa Silkeborg at ville ud¬

gjøre c. 30 Rbd. aarlig. Derimod haves ingen Oplysning om, hvad Ud¬

gifterne til Contoirhold m. v. kunne anslaaes til.
Opslaaet vacant den 19de Januar.

Embedet som Byfoged og Byskriver i Skanderborg samt Herredsfoged

og Herredsskriver i Hjelmslev=Gjern Herreder.Ifølge Bekjendtgjørelse af

18de Januar d. A. ville fra 1ste Mai næstk. Silkeborg Handelsplads samt

Sognene Linaa, Tvilum, Gjern og Skanderup være at afgive til Silkeborg

Birk, og skal den, der ansættes i Embedet, være pligtig til inden Forløbet

af 1½ Aar fra hans Bestallings Dato at levere Retsbetjenten i bemeldte

Birk Afskrifter af Skjøde= og Panteprotokollerne med tilhørende Registre for

Handelspladsens og nysnævnte fire Sognes Vedkommende uden Gebyhr, men

mod at erholde Halvdelen af de dermed forbundne Udgifter refunderede af

Statskassen. Indtil disse Afskrifter ere tilveiebragte, vedbliver han at be¬

styre Pantevæsenet i de nævnte Dele af Silkeborg Birk, saaledes at de Doku¬

menter, der vedkomme disse, blive, efterat være læste ved Birkethinget, uden

Udgift eller Uleilighed for de paagjældende Private, paa hans Bekostning at

forsende til ham, for at indføres i Pantebogen, og vil han ligeledes indtil

da have, i sit Navn og paa sit Ansvar, at meddele Paategninger paa be¬

meldte Dokumenter samt udstede Attester og bekræfte Afskrifter af Skjøde= og

Panteprotokollerne for Handelspladsen og de ommeldte fire Sogne, Alt imod

at oppebære de derfor anordnede Gebyhrer, saa at i det omhandlede Tids¬

rum kun det egentlige Thinglæsningsgebyhr tilfalder Birkets Retsbetjent.

Udskrifter og Extracter af andre Embedsprotokoller, som Birkedommeren

maatte behøve, skulle leveres ham uden Betaling.
Oplysning om Embedets Indtægter vil senere blive meddeelt.

Det bemærkes, at de Ansøgninger, som indkom om Embedet efter den
iSeptember 1852 om Vacancen udstedte Bekjendtgjørelse, ville blive ansete

som tilbagetagne, medmindre de udtrykkeligen fornyes.

Opslaaet vacant den 19de Januar.

Næsby og TyvelseUnder Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 760 Rbd. Ny Ansættelse

190 Rbd. Opslaaet vacant den 16de Januar.

Aaby og Biergsted Sognekald i Aalborg Stift. Reguleringssum 1205
iRbd. Ny Ansættelse 296 Rbd. Til den entledigede Formand bliver,

Henhold til allerhøieste Resolution af 10de. Januar d. A., af Embedet at

udrede en aarlig Pension af 200 Rbd., fra Naadensaarets Udløb at regne.

Opslaaet vacant den 18de Januar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Skydebjerg og Orte Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden af Pastoratets 444 Tdr. 1 Fdk. tiendeydende Hartkorn udgjør 55

Tdr. Rug, 115 Tdr. Byg, 52 Tdr. Havre. 2) Qvægtiende og Smaared¬

sel c. 30 Rbd. 3) Beneficeret Gods, 1 Gaard og 4 Huse, giver i aarlig

Landgilde 1 Td. 2 Skpr. Rug, 1 Td. 4 Skpr. Byg, 1 Td. 2 Skpr. Havre

og 17 Rbd. 64ß. 4) Offer og Accidentser omtrent 250 Rbd. 5) Præste¬

gaarden staaer for 7 Tdr. 3 Fdkr. Hartkorn ny Matrikul og har et Tillig¬

gende af 70 Tdr. Sædeland, 20 Tdr. Eng og Mose og 6 Tdr. Land med
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Gjerdselskov. Jorderne kunne overhovedet regnes til Middelklassen. Præste¬

gaardens Bygninger ere gamle og simple, men lovmæssig vedligeholdte. For¬

nødent Torveskjær haves til Præstegaarden, og lidet, men langtfra tilstrække¬
—ligt, Brænde af Annergaardens Skov. Udgifter: 1) Kgl. Skatter paa

Amtstuen c. 100 Rbd. 2) Communeafgifter og Landemodsexpenser 25 Rbd.
Indløsningssummen er 500 Rbd.

Raarup Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Korntienden 43

Tdr. Rug, 183 Tdr. Byg, 181 Tdr. 4 Skpr. Havre. 2) Qvægtiende 21

Rbd. 3) Offer og Accidentser 350 Rbd. 4) Leie af Huse paa Præste¬

gaardens Mark 16 Rbd. 5) Midsommers og anden Rente 32 Lpd. Ost,

54 Snese Æg, 50 Par Kyllinger. 6) Præstegaarden staaer for Hartkorn

11 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb., med et Areal af 93 Tdr. Land Ager og

Eng. Af dette Areal er 8 Tdr. Land henlagt til Kaldets Enkesæde. For

den afdøde Præsts Embedstid har 58 Tdr. Land været bortforpagtet for en

aarlig Afgift af 4 Rbd pr. Td. samt Skatterne. Jorderne ere af god Bo¬

nitet, men ligge adspredte paa fire forskjellige Steder, tildeels langtfra Præste¬

gaarden. Af Brændsel haves 20 Læs Gjerdsel, Resten maa kjøbes. Præste¬

gaarden afgiver en bekvem og rummelig Bolig; dens Bygninger ere tildeels

gamle, men vel vedligeholdte. Dens Indløsningssum er 500 Rbd. — Ud¬
gifter: 1) Skatter paa Amtstuen omtrent 150 Rbd. 2) Communeafgifter

omtrent 30 Rbd. 3) Landemodsexpenser 14 Rbd. 36 ß. 4) Gjæsteri¬
penge til Bygholm 2 Rbd. 5) Enkepension udredes. Denne har hidtil

været svaret saaledes: 5 Tdr. Rug, 20 Tdr. Byg, 14 Tdr. 4 Skpr. Havre

efter Kapitelstaxten, 40 Rbd. i Penge, 4 Lpd. Ost, samt i Leie af Enke¬

sædet 35 Rbd. aarligt. Der er nu to Enker paa Kaldet.

Befordringer og Afgang.
Under Sinantsministeriet. Under 13de Januar er Toldforvalter i Søn¬

derborg, Premierlieutenant C. F. Bruhn, allernaadigst udnævnt til virkelig
Kammerraad.

(
Under Justitsministeriet. Under 13de Januar er Justitiarius i den

Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsret, Conferentsraad A. P. Thomsen,

Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, paa Ansøgning, i Naade entlediget

med Pension og er ham derhos allernaadigst tilkjendegivet Hans Majestæt

Kongens allerhøieste Tilfredhed med hans lange og troe Tjeneste.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 10de Januar

er Sognepræst for Aaby og Bjergsted Menigheder i Aalborg Stift, Consi¬

storialraad L. H. Kannewurff, paa Ansøgning, i Naade entlediget med Pension.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 6te Januar

er Dr. med. &amp; chir. F. L. Th. Havenstein i Bredstedt allernaadigst ud¬

nævnt til Physicus i Bredstedt Physicatsdistrikt. Under s. D. er Suppleant¬

Organist ved Slotskirken i Kjøbenhavn C. Sikora allernaadigst udnævnt til

Organist ved Domkirken i Slesvig. Under s. D. er Herredsfoged i Hütten

og Hohn Herreder M. F. Blauenfeldt allernaadigst entlediget som Herreds¬

foged i Hohn Herred. Under s. D. er Copist ved den forhenværende Sles¬

vigske Overret P. I. Truelsen allernaadigst entlediget med Pension.

(Ø Hermed følger Supplement til Departementstidenden for 1853.

Kjøbenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Justitssag.

Ved Høiesterets Dom af 28de Novbr. f. A., der stadfæster den Kgl.

Landsover= samt Hof= og Stadsrets Dom af 27de Septbr. s. A., er Arre¬

stanten Smed Frederik Hansen Kiær af Knabstrup, der tiltaltes for at have

ombragt sit med Pigen Christiane Rasmusdatter udenfor Ægteskab avlede

Barn, dømt til at miste sin Hals og hans Hoved at sættes paa en Stage.

De nærmere Omstændigheder ved denne Sag ere, efter den af Proto¬

kolsekretærerne i Høiesteret forfattede Relation, i det Væsentlige følgende:

Den 11te April f. A. anmeldte praktiserende Læge Brun for Herreds¬

fogden i Meerløse og Tudse Herreder, at han samme Dags Morgen var

blevet kaldet til et sygt Barn i Buttruphusene, og at han havde fundet

dets Tilstand saa mistænkelig, at han fandt sig foranlediget til strax derom

at gjøre Anmeldelse. Der blev i den Anledning samme Dag optaget For¬

hør, hvorunder Huusmand Jens Pedersen af Buttruphuse dennes Kone

Sophie Rasmusdatter og Sidstnævntes Søster Christiane Rasmusdatter afgave

Forklaringer, hvoraf det fremgik, at Smed Frederik Hansen Kiær af Knab¬

strup, der var Fader til et af bemeldte Christiane Rasmusdatter den 28de

Marts s. A. født Pigebarn, den 10de April om Middagen havde indfundet

sig paa Jens Pedersens Bopæl, hvor Christiane Rasmusdatter med Barn

var tilhuse, og at han der var blevet ene med Barnet, idet Christiane Ras¬

musdatter, efterat have faaet det til at sove, var gaaet bort med en Pige,

der havde besøgt hende, og Sophie Rasmusdatter var gaaet ud i Kjøkkenet

for at afvadske nogle Kopper. Efter Sidstnævntes Forklaring havde hun

neppe været i Kjøkkenet i 5 Minutter, førend hun hørte det lille Barn ud¬

støde et Par stærke Skrig. Hun løb strax ind, tog Barnet op af Vuggen



58

og saae da, at det var ganske hvidt om Læben og i Munden, og at Kappen

paa høire Side af Hovedet var guul; ligeledes var der gule Pletter paa et

Tørklæde, Barnet havde havt om Halsen, og da Kapxen var taget af, fand¬

tes det høire Øre og Ansigtet ved Tindingen at være guult. Barnet, der

siden dets Fødsel havde været sundt, var vedblevet i omtrent 4 Timer uaf¬

ladeligt at skrige, og var derefter faldet ligesom i Dvale.

Praktiserende Læge Brun forklarede, at han var kommet til Buttrup

den 11te om Morgenen Kl. 9 og havde ved at undersøge Barnet fundet

Mundhuulhedens Slimhinde corroderet, den indvendige Flade af Læberne og

Tungens hele Flade stærkt angrebne paa en saadan Maade, at han ikke

kunde betvivle, at jo en ætsende Gift var indbragt i Mundhuulheden. Han

fandt ogsaa paa høire Tinding en Excoriation, hvis hele Omfang var stærkt

guulfarvet, og paa høire Øre tvende ikke ubetydelige Saar, som, efter Ud¬

seendet at dømme, vare frembragte ved en ætsende Substants. Mærker efter

en saadan fandtes ogsaa paa Barnets Klædningsstykker og paa dets høire

Arm.

Landphysicus, Justitsraad Uldall synede den 11te April om Eftermid¬

dagen Barnet, og stadfæsiede praktiserende Læge Bruns Forklaring samt erklæ¬

rede det udenfor al Tvivl, at der var bibragt Barnet Salpetersyre (Skedevand).

I hans samme Dag til Retten afgivne visum repertum anførtes forøvrigt,

at han for Øieblikket ikke saae sig istand til at afgive nogen sikker Erklæring

om Livsfarligheden af den omqvæstionerede Læsion, men at han maatte be¬

tvivle at Barnet havde sunket noget af den i dets Mund komne Gift.

Han formeente at Beskadigelsen under alle Omstændigheder vilde i nogen

Tid hindre Barnet i at patte og besværliggjøre dets Ernæring maaskeei

høiere Grad, end det spæde Barn kunde udholde.

Ifølge den af Læge Brun førte Sygejournal døde Barnet den 13de

April om Eftermiddagen Kl. 21.

Tiltalte Smed Frederik Hansen Kiær blev anholdt den 11te April og

stillet for Forhør. Han vedgik da at have været hos Barnet den foregaaende

Dag om Middagen, da det blev daarligt, men paastod, at det var begyndt

at græde forinden Sophie Rasmusdatter gik ud af Stuen, samt at Barnet

blev daarligt af sig selv, og at han ikke havde indgivet det Noget. Han

blev derefter belagt med Arrest.

Atter fremstillet i Forhør den 14de April afgav han først en Forkla¬

ring, hvorefter han, da han den 10de April var blevet ene med Barnet, og

dette var blevet uroligt, havde villet give det sit chemiske Fyrtøi at lege med

men havde taget Feil og, taget en lille Flaske med fortyndet Skedevand

op af Lommen istedetfor Fyrtøiet; denne Flaske havde han givet Barnet i
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Haanden uden at tænke derover, og da derpaa Barnet gav sig til at skrige,

havde han seet, at det havde faaet Proppen af Flasken, og at det derivæ¬

rende Fluidum var flydt ind i Munden paa Barnet og spildt ned paa Si¬

den af det. Men derefter afgav han Tilstaaelse om at have indgivet Barnet

Skedevand, for at det skulde døe deraf. Denne Tilstaaelse er han senere

under Sagen vedblevet, og gaae de af ham afgivne Forklaringer i det Væ¬

sentlige ud paa Følgende:

Han indrømmede at være Fader til det dræbte Barn. Han havde

nemlig, efterat Christiane Rasmusdatter i Mai Maaned 1852 var kommet

i Tjeneste paa Knabstrupgaard, hvor han arbeidede som Smed, indladt sig

i Forbindelse med hende, og havde det været hans Mening at gifte sig med

hende, naar de kunde faae en Bolig for dem selv; det var ikke lykkedes ham

at faae en saadan, og de vare derfor blevne enige om, at de skulde vedblive

at tjene og først indgaae Ægteskab, naar de kunde faae en Bopæl. Deres

Barn, der, som meldt, blev født den 28de Marts, skulde imidlertid udsættes;

dette var flere Gange omtalt mellem dem, men der var ikke den 10de April

taget nogen Bestemmelse om, hos hvem det skulde udsættes.

Efter Arrestantens Forklaring var det den Omstændighed, at han skulde

udrede Alimentationsbidrag til Barnet, der bragte ham paa Tanken om den

af ham senere udførte Forbrydelse. Naar denne Tanke først opstod hos

ham, kunde han ikke nærmere angive, end at han havde gaaet med den i

flere Dage. Omtrent en otte Dage førend Christiane Rasmusdaiter gjorde

Barsel havde han til Brug i sin Profession paa Apotheket kjøbt Skedevand.

Han havde da ikke gjort sig nogen Tanke om at anvende samme til det Brug,

han senere gjorde deraf, og havde heller ikke havt Skedevand med sig, da

han Dagen efter Nedkomsten og den derpaa følgende Søndag havde besøgt

Christiane og Barnet; men nogle Dage førend den 10de April havde han

heldet Skedevand paa en mindre Flaske, i den Hensigt dermed at ombringe

Barnet. Om Maaden, hvorpaa han vilde bibringe Barnet Skedevandet,

har han sagt, at han ikke havde taget videre Beslutning end at han vilde

see Leiligheden an, naar han blev ene med Barnet.

Den 10de April havde han saaledes begivet sig til Buttrup med det

Forsæt, den Dag at ombringe Barnet, hvis han saae Leilighed dertil. Paa

Adspørgsel, om ikke Motivet til at udføre Forbrydelsen netop paa denne Dag

laae deri, at han havde givet Christiane Rusmusdatter Løfte om at gjøre

Barselgilde den førstkommende Søndag, hvilket Gilde han ved Barnets Død

kunde undgaae, har han svaret, at han ikke vidste det, men dog ikke bestemt

turde benægte det. Efter hvad han endvidere har udsagt var der vel op¬

staaet Vaklen i hans Beslutning, hvorved kan mærkes, at der endog den Dag,
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da han udførte Gjerningen, forinden var Tale mellem ham og Christiane

Rasmusdatter om at udsætte Barnet, ved hvilken Leilighed hun fortalte ham

at hun kunde faae Barnet udsat for en aarlig Betaling af 24 Rbd.; men

Frygten for, at han skulde komme til at lide Mangel ved Barnets Underhold¬

ning, tilskyndede ham til Udførelsen af Gjerningen, hvortil han ogsaa fandt

Leilighed da Christiane, saaledes som foran forklaret, var gaaet bort og

havde anmodet ham om at vugge Barnet, der da sov, og da Sophie Ras¬

musdatter derpaa var gaaet ud i Kjøkkenet. Han havde da taget Flasken

med Skedevandet op af sin Lomme, taget Proppen af, og holdt Flasken hen

paa Barnets Mund, og i denne, uden at anvende noget Middel for at op¬

spile den, heldet Flaskens Indhold, hvoraf dog noget blev spildt paa Barnets

Kappe og Tørklæde. Han indgav, som bemærket, Barnet Giften for at det

skulde døe deraf, men han vidste dog ikke bestemt, om dette vilde blive Føl¬

gen, og han formeente, at skulde Barnet døe af det Indgivne, vilde det døe

strax. Da Barnet havde faaet Skedevandet i Munden, gav det sig strax til

at skrige, og Arrestanten fortrød da hvad han havde gjort.

Med Hensyn til Arrestantens Forhold efterat han havde indgivet Bar¬

net Skedevandet, er det af Sophie Rasmusdatter, der, som ovenbemærket,

strax kom tilstede, da hun hørte Barnet skrige, udsagt, at hun yttrede, at det

var forskrækkeligt som Barnet saae ud, hvortil han svarede, at det havde

kastet op. Hun havde derpaa anmodet Arrestanten at hente en Nabokone,

men hun maatte flere Gange anmode ham derom, inden han begav sig paa

Veien. Arrestanten har indrømmet at have givet Sophie Rasmusdatter det nævnte

Svar, men han har tillige sagt, at han gik efter Nabokonen saasnart det blev ham

paalagt; da han kom udenfor, saae han imidlertid Christiane Rasmusdatter komme

tilbage, han gik derfor ind og meldte dette, og sik da af Sophie Rasmus¬

datter det Paalæg strax at hente Konen, hvilket han ogsaa gjorde. Af Chri¬

stiane Rasmusdatter er det forklaret, at da hun, efterat have været borte et

godt Qvarteer, vendte tilbage, saae hun lidt før hun kom til Huset Arre¬

stanten gaae ind til Naboersken; han raabte til hende, at hun skulde skynde

sig, da Barnet var uroligt. Hun skyndte sig da ind og fandt Barnet i

den ovenbeskrevne Tilstand, og da hun spurgte hvad Aarsagen dertil var,

yttrede Arrestanten, at Barnet havde kastet op; dette benægtede Comparent¬

inden, da der ikke fandtes noget Opkastet, men Arrestanten paastod desuag¬

tet, at Barnet havde kastet noget Grønt op. Om Eftermiddagen havde Arre¬

stanten taget Barnets Hue, der laae paa Kakkelovnen, med den Yttring, at

det var bedst at brænde den, da den ingenting duede til. Han har vedgaaet,

at han brændte denne Hue meest fordi han frygtede for, at de derpaa væ¬

rende gule Pletter skulde røbe hans Forbrydelse. Ligeledes bortkastede han
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om Eftermiddagen den Flaske, hvori han havde havt Skedevandet; dertil fandt

han Leilighed, da han var blevet anmodet om at hente Kirkesangeren for at

døbe Barnet.

Af Kirkesanger Bruus er det forklaret, at Arrestanten kom til ham

bemeldte Eftermiddag omtrent Kl. 4, og at Deponenten da ikke kunde

mærke nogen Uro hos Arrestanten der tvertimod forekom ham at være

meget vel tilmode. Kirkesangeren forrettede derefter Daaben, ved hvilken Lei¬

lighed Arrestanten var tilstede i Stuen.

Af Huusmand Jens Pedersen er det forklaret, at han først kom

hjem ved Solens Nedgang, men at han da erfarede at de tilstede¬

værende Koner forgjæves havde opfordret Arrestanten til at hente Læge

til Barnet; da han havde seet dette, havde han forlangt, at Arre¬

stanten strax skulde gjøre Anstalt til at der blev hentet en Læge; Arre¬

stanten havde imidlertid længe vægret sig ved at træffe saadan Anstalt,

og det var først, da Deponenten bestemt havde fordret, at det skulde skee, at

han var gaaet til Buttrup efter Vogn. Lægen blev dog ikke hentet om

Aftenen, hvorfor Deponenten selv næste Morgen havde sørget for, at han

kom tilstede. I Forbindelse hermed har Gaardmand Anders Johansen for¬

klaret, at Arrestanten den 10de April om Aftenen Kl. 8½ var kommet til

ham for at laane Vogn til at hente Læge til hans lille Barn, og at han havde

angivet Barnets Sygdom at være Trøske; Deponenten havde da meent, at

for den Sygdom vilde neppe nogen Læge tage ud midt om Natten, og at

det kunde være tidligt nok at hente Læge næste Dag, hvortil Arrestanten

havde yttret, at han havde meent det Samme, men at han ikke kunde blive

fri for Fruentimmernes Paatrængenhed.

Arrestanten, der, dog med Bemærkning, at Fruentimmerne vel sloge paa,

at det var rigtigst at hente Læge men uden at gjøre bestemt Paastand her¬

paa, iøvrigt har indrømmet Rigtigheden af, at han kun har viist liden Iver for

at faae Lægen hentet, har vedgaaet, at det var hans Hensigt at forhale en

Læges Ankomst, for at han ikke ved en Lægeundersøgelse skulde blive røbet.

Han har endelig forklaret at han aldrig har tænkt over, om han, hvis

han ikke den 10de April havde fundet Leilighed til at udføre sit Forsæt,

derefter vilde have gjort flere Forsøg paa at faae det udført, og han har

udsagt, at det var hans Mening at vedblive sin Forbindelse med Christiane

Rasmusdatter ogsaa efter Barnets Død.

Af Christiane Rasmusdatter er der afgivet Forklaringer om hendes

Forhold til Arrestanten, der i alt Væsentligt stemme med hans Udsagn. Lige¬

ledes bestyrke hendes Forklaringer Rigtigheden af hvad Arrestanten har for¬

klaret angaaende de Aftaler, der have været om, at Barnet skulde udsættes;
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hun tilføier, at Arrestanten den 10de April, da hun talte om, at hun kunde

faae Barnet udsat for 24 Rbd., yttrede, at det var dyrt, samt at der ikke

var truffet nogen Aftale om, hvor stor en Deel af Bidraget til Barnet En¬

hver af dem skulde udrede. Om Barselgildet siger hun, at der var talt

allerede den 3die April, uden at nogen Aftale derom var truffet og ved

Arrestantens Besøg hos hende den 10de April var der atter blevet talt derom,

og Deponentinden havde anmodet Arrestanten at gaae til Holbek for at gjøre nogle

Indkjøb, ligesom der var blevet talt om at bestemme Barnets Daab til den

17de April. Arrestanten havde erklæret sig villig til at betale Udgifterne

ved Barnedaaben, over hvilke dog ikke var gjort nogen Beregning. Hun

siger, at Arrestanten ikke kunde beskyldes for egentlig Gjerrighed, skjøndt han

vel var noget paaholden med Penge og navnlig ikke var meget for at an¬

skaffe sig selv nyt Tøi; derimod havde han ikke været tilbageholden med at

betale Penge til en eller anden Ting til hende. Da hun forlod Knabstrup

kort Tid før hun gjorde Barsel, havde hun havt Arrestantens Penge i For¬

varing og deraf med hans Samtykke brugt nogle til sin og Barnets Under¬

holdning. Hun har endvidere forklaret, at Arrestanten for hende aldeles

ikke havde yttret Noget, hvoraf hun kunde slutte, at han var misfornøiet

med Barnets Fødsel eller nærede Frygt for at komme til at yde Bidrag

enten til hende eller til Barnet, eller hvoraf hun kunde ane, at det var

hans Mening at rydde Barnet afveien. Tvertimod havde han viist Depo¬

nentinden efter hendes Nedkomst samme Hengivenhed som forhen og tilsyne¬

ladende endog Interesse for Barnet; det var nemlig forekommet hende de

tre Gange, Arrestanten havde besøgt hende efter hendes Nedkomst, at han

glædede sig, naar han saae Barnet, og at denne Glæde over Barnet havde

været vedvarende. Hun siger, at hun ikke har bemærket, at Arrestanten søgte

Leilighed til at være ene med Barnet, og at det var ganske tilfældigt, at

han blev ene med det den 10de April.

Obductionsforretning over Barnets Liig, hvis Identitet Arrestanten

vedgik, blev den 15de April afholdt af Landphysicus, Justitsraad Uldall og

Krigsraad, Distriktslæge Weis, i Overværelse af praktiserende Læge Brun.

Obducenternes Conclusion gaaer ud paa, at, da det af Sagens Akter frem¬

gaaer, at Barnet havde holdt sig rask lige indtil det Øieblik, Arrestanten

begik den af ham tilstaaede Forbrydelse, maatte de under alle Omstændighe¬

der betragte dets tre Døgn efter paafulgte Død som en Følge af samme;

at Obductionsforretningen havde ladet Formodningen om, at Varnet rime¬

ligviis ikke hævde nedsunket Giften, usvækket; at de antoge, at den Omstæn¬

dighed, at Barnet var bragt ud af Stand til at tage Næring til sig, er

Dødens nærmeste Aarsag, hvilket ogsaa bestyrkes ved Tarmkanalens saagodt¬
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som fuldstændige Tomhed; og at det ikke lader sig nærmere angive, hvor¬

megen Indflydelse iøvrigt — jevnsides den locale Destruction i og ved Mun¬

den — tillige den deraf betingede Betændelsesfeber kan have havt paa Bar¬

nets Død.

Det Kgl. Sundhedscollegium har under 30te April, efterat have under¬

søgt Barnets Klædningsstykker, erklæret, at det maa antage at de derpaa

værende Pletter hidrørte fra paagydet Salpetersyre, uagtet dennes Tilstede¬

værelse ikke med Bestemthed har kunnet paavises. Fremdeles har det i Be¬

tænkning af 27de Mai yttret, at det, ifølge de i Sagens Akter indeholdte

Oplysninger og de i Collegiet foretagne Undersøgelser, maa i Overensstem¬

melse med Obbucenternes Erklæring antage, at det omhandlede Barns Død

er bevirket ved den det tre Dage forud indgivne Gift, Salpetersyre.

Landphysicus, Justitsraad Uldall har været opfordret til at afgive Be¬

tænkning over Arrestantens mentale Tilstand, og har under 16de Juni atte¬

steret, at han hverken i Sagens Akter eller ved mundtlig Samtale med

Arrestanten har kunnet finde nogen Anledning til at betvivle hans mentale

Sundhed og psychologiske Tilregnelighed.

Ouoad generalia bemærkes, at Arrestanten er døbt den 29de Marts

1829. Hans Forældre vare nu afdøde Væver Hans Christian Kiær og

dennes Hustru Marthe Marie Bagger af Axelholm. Hans Skudsmaalsbog

udviser, at han blev confirmeret i Foraaret 1843 med Vidnesbyrd om god

Christendomskundskab og om sædelig og skikkelig Opførsel. Efter Confirma¬

tionen var han hiemme hos sine Forældre indtil den 1ste Mai 1844; der¬

efter havde han Tjeneste til Novbr. s. A., kom dernæst i Smedelære indtil

Sommeren 1847, og har senere havt Arbeide i forskjellige Smedeværksteder.

De ham meddeelte Skudsmaal ere alle anbefalende. De forskjellige Mænd,

i hvis Tjeneste han har været, ere afhørte under Sagen, og de stemme alle

overens deri at hans Opførsel har været upaaklagelig. Hans Charakteer

skildres af dem som godmodig, hans Gemyt som roligt, uden Hang til Hef¬

tighed eller Grusomhed; de samstemme i, at han har viist sig meget spar¬

sommelig men ikke gjerrig eller nærig. Smed Hansen, der har sagt, at

han maaskee kunde siges at være gjerrig, har motiveret dette Udsagn derved,

at han ikke gjerne vilde ud med Penge, gik sjældent til Gilder og spillede

ikke Kort. Hans Stedfader Mads Jochum Madsen, der i 12 Aar har

været gift med Arrestantens Moder, har erklæret, at Arrestanten, medens

han var hjemme som Dreng, var stille og ordentlig, hverken heftig eller

ondskabsfuld. Senere — siger han — har Arrestanten altid været meget

sparsommelig og kun meget sjældent taget Deel i Ungdomsgilder eller andre

Fornøielser. Arrestantens Moder har forklaret overensstemmende med hen¬
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des Mand og tilføiet, at af hendes ser Børn havde Arrestanten opført sig

som den kjæreste.

Pastor Bache i Jyderup har i en af ham under 9de Juni f. A. af¬

givet Attestation, efterat have omtalt Arrestantens Confirmation, erklæret sig

fuldkommen overbeviist om, at han har kjendt og forstaaet hvad der i Al¬

mindelighed er Pligt med Hensyn til Gud og Mennesker, men han har til¬

lige yttret, at han meget befrygter, at Arrestantens Begreber om Ret og

Pligt tidligt ere svækkede, om ikke forvirrede og forvanskede ved hans Om¬

givelses Indflydelse.

Forhørsdommeren har, dertil opfordret af Arrestantens Defensor for

Underretten, i Skrivelse af 11te Juli f. A. afgivet sin Erklæring om Arre¬

stantens Sindstilstand derhen, at Arrestanten overalt er forekommet ham som

en meget kold og phlegmatisk Person, paa hvem den af ham forøvede Mis¬

gjerning kun har havt ringe Indflydelse, og at for ham staaer Arrestanten

saaledes, at han ikke let kan opdage Noget, der kunde tjene til at give hans

Adfærd under den af ham udøvede Forbrydelse et formildende Anstrøg.

Arrestanten findes ikke før nærværende Sags Begyndelse at have været

tiltalt eller straffet; derimod er han ved Kjendelse af 6te Juni f. A., for

qvalificeret Desertionsforsøg, efter Arrestreglementets B § 12 tilfundet Straf

af 12 Rottingslag.

Da Arrestanten var tilstrækkelig overbeviist om, efter Overlæg at have

ombragt sit med Christiane Rasmusdatter avlede uægte Barn, blev det af

Høiesteret billiget, at han ved den indankede Landsover= samt Hof= og Stads¬

rets Dom (som stadfæstede den i 1ste Instants ved Meerløse=Tudse Herreders

Extraret afsagte Dom) i Medfør af Fdgn. 4de Octbr. 1833 § 10 cfr. Lo¬

vens 6—9—1 og Fdgn. 24de Septbr. 1824 § 1, var tilfundet at miste

sin Hals og hans Hoved at sættes paa en Stage; og bemeldte Dom blev

derfor, som allerede ovenfor bemærket, af Høiesteret stadfæstet.

Uagtet Arrestanten saaledes ikke kunde undgaae ved Dom at tilfindes

qvalificeret Livsstraf, formeente dog en Minoritet af de voterende Tilforord¬

nede i Høiesteret, at Sagen frembød Grunde til at anbefale ham, der ikke

tidligere har været tiltalt eller straffet, til ved Hans Majestæts Naade at fri¬

tages for at lide efter Dommen, mod at hensættes til Tugthuusarbeide for

Livstid; i hvilken Henseende de allerunderdanigst anførte:

1) at ligesom Arrestanten efter Barnemoderens Forklaring stedse har

viist Hengivenhed for hende og i længere Tid efter Barnets Fødsel Interesse

for og Glæde over dette saaledes maa det ifølge Arrestantens Forklaring

antages, at han, skjøndt han i flere Dage før Gjerningen har, som han ud¬

trykker sig, gaaet med Tanken om at udføre denne, dog har vaklet i dette
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sit Forsæt, og at det fornemmelig har været Frygt for, at han vilde komme

til at lide Mangel, naar han skulde udrede Bekostningerne ved Barnets Un¬

derholdning, der har bragt ham til at fuldføre Forbrydelsen;

2) at Arrestanten er i en ung Alder, kun 24 Aar gammel; og

3) at han har gode Vidnesbyrd om sit tidligere Forhold.

I Henhold til hvad Minoriteten blandt de Voterende saaledes havde

yttret, indstillede Justitsministeren allerunderdanigst Domfældte til ved Hans

Majestæts Naade at eftergives Livstraffen, imod at han hensattes til Tugt¬

huusarbeide paa Livstid under streng Bevogtning; og efterat Sagen derpaa

er bleven foredraget i det Geheime Statsraad, har det behaget Hans Ma¬

jestæt ved allerhøieste Resolution af 4de Januar d. A. allernaadigst at bi¬

falde denne Indstilling.

Blandede Efterretninger.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Paa en, i Henhold til et Andragende fra Kjøbenhavns geistlige Con¬

vent, af Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet nedlagt allerunder¬

danigst Forestilling har det under 11te Januar sidstl. behaget Hans Majestæt

allernaadigst at resolvere:

1) at herefter Prædiken ved Communion paa Ugedagene maa bortfalde i

Kirkerne her i Staden;

2) at derimod en Ugedags=Gudstjeneste maa afholdes med Prædiken, Sang

og Messe ligesom ved Aftensangen, og som bliver at holde i en af

Stadens Kirker, efter Ministeriets nærmere Bestemmelse, hver Onsdag

i Maanederne fra 1ste Mai til 31te Octbr. om Morgenen Kl. 9, men

i Maanederne fra 1ste November til 30te April om Aftenen Kl. 7,

dog at denne Ugedags=Gudstjeneste bortfalder i Fastetiden og naar en

Helligdag indtræffer paa en Onsdag;

3) at ved denne Gudstjeneste Prædiken maa besørges af de Præster, hvilke

det hidtil har paaligget at besørge Prædiken ved Communionen paa

Ugedagene; samt

at de sædvanlige Tavler fremdeles ombæres ved Communionerne, men4)

at ingen Tavler ombæres ved den ommeldte Ugedags=Gudstjeneste, hvor¬

imod Bøsser udsættes ved Kirkens Døre, og hvad deri indkommer an¬

vendes til Godtgjørelse for Organister og andre Kirkebetjente.

Ifølge Ministeriets Bestemmelse bliver Ugedags=Gudstjenesten for det

Første at afholde i Frue Kirke.
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Indenrigsministeriet.

I Anledning af et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende fra

Sognefogden i N. N. Sogn angaaende det Spørgsmaal, om der til Be¬

fordring af Distriktslægen paa Reiser til Sognets fattige Syge kan tilsiges

Forspandsheste allene, eller om den Befordringspligtige kan paastaae at præ¬

stere den ham paalagte Reise med Heste og Vogn, tilskrev Ministeriet under

22de Octbr. f. A. vedkommende Amtmand, med hvem det forud havde brev¬

vexlet om Sagen, at man med Amtsraadet maatte være enig i, at Distrikts¬

lægen ikke, imod hvad der var oplyst at være local Skik og Brug (cfr. Fdgn.

26de Juni 1844 § 47), kan gjøre Fordring paa, at vedkommende Kjøre¬

pligtige præstere de omhandlede Sognereiser med Forspandsheste for hans

egen Vogn, og det saameget mindre som det ikke kan nægtes ham, selv at

medføre Stol eller Kalesche og anbringe den i den Kjørepligtiges Vogn.

I et af vedkommende Amtmand indsendt Andragende havde Sognefor¬

standerskabet for tvende Sogne forespurgt, om Rydning af Branddamme i

det ene Sogn skal udføres af dette Sogn allene uden Deeltagelse af det

andet Sogn, og om Forstanderskabet er berettiget til at lade dette Arbeide

udføre ved Licitation og derefter ligne Udgifterne paa samtlige Hartkorns¬

brugere.

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet under 17de December

f. A., næst at henvise til Ministeriets Skrivelser af 27de April 1850 (Dep.

Tid. for 1850 S. 1127—28) og 22de Septbr. 1851 (Dep. Tid. for 1851

S. 909), at man med Amtmanden var enig i, at saalænge Arbeidet ud¬

føres in natura, bliver det at udføre af hvert Sogns Gaardmænd for sig,

men at naar Sognenes Gaardmænd ere enige i at ønske Arbeidet udført

ved leiede Folk eller ved Licitation, Udgifterne ved det hele Arbeide da blive

at fordele paa det samlede Pastorat, deels efter Hartkorn og deels efter

Formue og Leilighed.

I Anledning af at en Amtmand, i Henhold til en af Politimesteren

i N. N. Kjøbstad derom gjort Forespørgsel, havde begjært sig Indenrigs¬

ministeriets Resolution meddeelt for, hvorledes de med en i bemeldte Kjøb¬

stad paa Grund af manglende Legitimationsdokumenter anholdt og derfra til

Kjøbenhavn transporteret italiensk Positivspillers videre Transport fra Kjøben¬

havn til Kiel forbundne Udgifter til Beløb 10 Rbd. vilde være at afholde,

svarede Ministeriet i Skrivelse af 5te Octbr. f. A., at Kæmnerkassen i den

Kjøbstad, hvor den Paagjældende var anholdt, foreløbig vilde have at udrede
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det omspurgte Beløb, som dernæst i sin Tid blev at inddrage under Repar¬

titionen paa Amtets Kjøbstæder.

Siden Redningsstationernes Oprettelse paa Nørrejyllands Vestkyst og

Kysterne af Bornholm er ved Hjælp af de sammesteds anbragte Rednings¬

apparater, saaledes som nedenstaaende Oversigt over Redningvæsenets Virk¬

somhed nærmere udviser, reddet ialt 115 Mennesker og deraf 72 allene

ved Hjælp af Raketkasteapparaterne. Saavidt vides er der i det an¬

førte Tidsrum ikke omkommet noget Menneske ved Forliis paa de nævnte

Kyster.

HvormangeDet indstran¬
Hvor Skibet Ved hvilkeStationens

MandAar og Datum. dede
havde hjemme.Navn. Apparater.

reddedes.Skibs Navn.

1850 og 1851 Under Oprettel en af Stationerne reddedes
12indtil Juli1851 fra forskjellige Raketapparat.Skibe

* * * * * * *

51851, d. 10 Juli Gothenborg.Tybo Røn. SkonnertAstol do.

— 13d. 29 Oct. Gefle.Brig Charlotte.Flyvholm. do.

81852, d. 4 Oct. Skonnert=Kuff Grønningen. do.Sønder Lyng¬
Svannette Ger¬vig.
hardine.

— Raketapparat13Christinestad.d. 15 Aug. Brig Altaa.do.

og Rednings¬
baad.

— 2 Raketapparat.Norge.d. 28 Oct Kandestederne Skonnert Con¬

sanvendt i Aa cordia.

lebeksbugten).

—
4 Redningsbaad.Grosin.d. 20 Nov. Skonnert=KufLønstrup.

Fran Antim.
3 Raketapparat.Ribe.— d. 9 Nov. Kuff Freund¬Henne Strand

schaft.

9 do.Memel.1853, d.31 Jan. Brig Lucina.Klitmøller.

— 3 do.Sønderhoe.d. 7 Juli GaleaseHaabet.Bjerregaard.

—
10 (Redningsbaad.Newcastle.d. 1 Aug. Brig Tagus.Blokhusene

ved Tranum

Strand.

— do.7Landet).d. 16 Aug. (Fiskerbaade freLøkken.
— 9 Raketapparat.Scarborough.Brig Herbertd. 5 Oct. Klitmøller.

9
—

Redningsbaad.Drammen.Barkskibet A.d. 5 Oct Aggerkanal.
donis.

8 Raketapparat.Montrose.Brig Unna.— d. 20 Sept. Rønne.

115 Mennesker.Jalt
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Efterat have fra vedkommende Amtmand modtaget nogle nærmere Op¬

lysninger med Hensyn til et Spørgsmaal, der var reist om, hvorvidt N. N.

Pastorat som Forsørgelsescommune kunde ansees pligtig at refundere et

Beløb af 3 Rbd. qvartaliter, som fra 1ste Juli 1852 at regne var af et

andet Pastorat udbetalt for et da i Kjøbenhavn conditionerende Fruentim¬

mers uægte Barns Pleie hos hendes Fader, der var Huusmand i sidstnævnte

Pastorat, tilskrev Indenrigsministeriet under 28de Septbr. f. A. Amtet, at

da det ikke in casu var oplyst, at Barnet havde været udsat for øieblikkelig

Trang, og da bemeldte Pastorat, ved at tilstaae Understøttelse med 3 Rbd.

qvartaliter, ei heller faktisk havde indskrænket sig til hvad en saadan Trangs¬

Afhjælpning, under Omstændigheder som de foreliggende, ialtfald kunde kræve,

fandt Ministeriet ikke, at der havde været gyldig Opfordring og Beføielse for

bemeldte Pastorats Forstanderskab til, paa vedkommende Forførgelsescommunes

Vegne og mod dens Bestyrelses udtalte Villie, at tilstaae det omhandlede

Tilskud af Fattigvæsenet for Barnets Forpleining. I Henhold hertil vilde

det derfor, tilføiede Ministeriet, ikke kunne paalægges Forsørgelsescommunen

at refundere meerbemeldte Fattigvæsen hvad paa saadan Maade var udlagt,

ligesaalidet som saadant Udlæg gyldigen vilde kunne føres til Udgift i sidst¬

nævnte Fattigvæsens Regnskab. Men idet Ministeriet iøvrigt maatte mis¬

billige at Forsørgelsescommunen her, hvor der handledes om en Under¬

støttelse til det paagjældende Fruentimmers i en tredie Commune sig ophol¬

dende Barn, og det i Fortsættelse af en tidligere tilstaaet, saa ubetinget

havde, om end med en hende givet Henviisning om at godtgjøre sin Trang

for hendes Opholdscommune, nægtet i den omhandlede Henseende at yde

hende videre Hjælp istedetfor ialtfald at gjøre Spørgsmaalet om hendes

Trang til Gjenstand for foreløbig Correspondence med sidstnævnte Commune,

tilføiede Ministeriet slutteligen, at forsaavidt meerbemeldte Fruentimmer maatte

see sig ude af Stand til uden Hjælp at udrede hvad Barnets Underhold¬

ning udkræver vilde Forsørgelsescommunen, naar derpaa af hende eller

af Fattigvæsenet paa hendes Opholdssted andrages, være pligtig at afholde

det Manglende eller eventualiter at overtage Barnets Forsørgelse imod dertil

at erholde et ved Amtets Resolution nærmere bestemt Bidrag af Moderen.

Justitsministeriet.

Paa Justitsministeriets allerunderdanigste Forestilling har det behaget

Hans Majestæt Kongen under 7de Januar d. A. allernaadigst at resolvere:

At Snedsted Sogn under Hassing=Refs Herreder i Thisted Amt maa

henlægges til Hillerslev=Hundborg Herreders Jurisdiction under samme

Amt, og at Sunddy i Stagstrup Sogn, der i civil Henseende henhører
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under Hillerslev=Hundborg Herreder, men i Henseende til Justits= og Po¬

litivæsenet under Hassing=Refs Herreder, i alle Henseender maa henlægges

under sidstnævnte Herreders Jurisdiction;

om hvilken Jurisdictionsforandring det Fornødne er tilkjendegivet Amtman¬

den over Thisted Amt ved et allerhøieste Reskript af s. D.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 14de Januar sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende nogle Forandringer i Bekjendtgjørelsen af 18de Februar 1851

om Oprettelsen af et Gensdarmeri i Hertugdømmet Slesvig:

Da det Antal af Gensdarmer som har været benyttet til Toldgrænd¬

sens Bevogtning ved Eideren og Eider=Kanalen, efter Ophævelsen af denne

Toldgrændse er blevet overflødigt, er en Reduction af Gensdarmeriets Styrke

derved bleven mulig. Efterat Ministeriet i denne Anledning for Hans Maje¬

stæt Kongen har nedlagt allerunderdanigst Forestilling angaaende nogle For¬

andringer i Bekjendtgjørelsen af 18de Februar 1851 om Oprettelsen af et

Gensdarmeri i Hertugdømmet Slesvig, har det behaget Hans Majestæt Kon¬

gen under 11te d. M. allerhøist at resolvere som følger:

Vi bifalde allernaadigst, at Bestemmelserne i den foreløbige Organisa¬

tionsplan for Gensdarmeriet i Vort Hertugdømme Slesvig af 18de Fe¬

bruar 1851 § 3 forandres derhen, at Corpset for Fremtiden kun udgjør

tvende Afdelinger, og at dets Styrke foruden Gensdarmeri=Inspecteuren,

dennes Adjutant, der tillige er Regnskabsfører, samt den til Contoirfor¬

retningernes Besørgelse antagne Corpsskriver kommer til at bestaae af:

2 Ritmestere, som Afdelingscommandeurer,

3 Premierlieutenanter,

4. Secondlieutenanter,

4 Qvarteermestere,

25 Vagtmestere,

5 Sergeanter,

150 beredne, og

20 uberedne Gensdarmer,

og meddele Vi herved allernaadigst Vort Ministerium for Hertugdømmet

Slesvig den i den nævnte Organisationsplans §§ 2, 5 og 10 „Regjerings¬

commissæren“ tillagte Myndighed, samt bifalde allernaadigst, at Bestem¬

melserne i Organisationsplanens § 5 Passus 2 og § 6 om Overtoldin¬

specteurens og Toldgrændseinspecteurens Myndighed med Hensyn til Gens¬

darmeriet ophæves.
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Vi bifalde fremdeles allernaadigst, at Gageringsplanen for Gensdarme¬

riet undergives følgende Forandringer og Modificationer:

at den til den 3die Afdelingscommandeur opførte Gage af 1600 Rbd.

udgaaer;

at der optages en Bestemmelse om, at den som Militærcommandeur

fungerende ældste Afdelingscommandeur erholder et aarligt Tillæg af 200 Rbd.;

at Bestemmelserne i Gageringsplanen om Diæter for Gensdarmeri=In¬

specteuren og Officererne, naar de i Forretningsreiser ere nødsagede til at

tage Natteqvarteer udenfor Stationsstedet, forklares derhen at der ikke

tilkommer dem Diæter for flere Dage, end for dem, for hvilke de tillige

nødsages til at tage Natteqvarteer udenfor Stationsstedet, og at Diæter¬

nes Beregning skeer paa den Maade, at Fraværelsen fra Stationsstedet i

mindre end 24 Timer regnes for een Dag, i en Tid fra 21 til 48 Ti¬

mer for 2 Dage, og saa fremdeles;

samt bemyndige Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig til at

bevilge Underofficerer og Gensdarmer Diæter, naar de have været nødsa¬

gede til i 24 Timer at være fraværende fra deres Stationssted, om de

end ikke have taget Natteqvarteer udenfor samme, og til i paakommende

Tilfælde, hvor de locale Forhold maatte gjøre det nødvendigt, at tilstaae

enkelte Gensdarmer en midlertidig Forhøielse af deres Lønning eller en

overordentlig Godtgjørelse.

Endvidere bemyndige Vi Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig

allernaadigst til efter Omstændighederne, og naar fornødent gjøres, at for¬

andre de i Bekjendtgjørelsen af 18de Februar 1851 optagne Instructioner

for Gensdarmeri=Inspecteuren, Afdelingscommandeurerne, Lieutenanterne og

Gensdarmerne, og at meddele nye Instructioner.

Endelig bemyndige Vi Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig

allernaadigst herved til, ved en Bekjendtgjørelse at bringe saavel de saale¬

des trufne Bestemmelser som de ved Vore tidligere allerhøieste Resolutioner

bevirkede Forandringer i Bekjendtgjørelsen af 18de Februar 1851 an¬

gaaende Oprettelsen af et Gensdarmeri i Hertugdømmet Slesvig til al¬

mindelig Kundskab.

De i foranstaaende Kongelige Resolution ommeldte tidligere aller¬

høieste Resolutioner ere

den allerhøieste Resolution af 1ste September 1852 saalydende:

„Vi bestemme allernaadigst, at de Contoirforretninger hos Gensdarmeri¬

Inspecteuren for Hertugdømmet Slesvig og de Forretninger som Regn¬

skabsfører for Gensdarmericorpset, som ifølge § 3 i den foreløbige Organi¬

sationsplan af 18de Februar 1851 skulde besørges af en civil Fuldmæg¬

tig, istedetderfor fordeles saaledes, at den hos Gensdarmeri=Inspecteuren
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ansatte Adjutant tillige skal fungere som Regnskabsfører og derfor nyde

en aarlig Godtgjørelse af 200 Rbd., imod at han paa anordningsmæssig

Maade stiller Sikkerhed for et Beløb af 4000 Rbd., hvorimod de egent¬
lige Contoirforretninger blive at udføre af en civil Corpsskriver, der med

Hensyn til Gage, Emolumenter og øvrige Stilling sættes lige med den

ældste Qvarteermester i Corpset;

samt den allerhøieste Resolution af 19de December 1852 saalydende:

„Vi bifalde allernaadigst, at Bestemmelserne i Gage=Reglementet for

Gensdarmeriet i Hertugdømmet Slesvig af 18de Februar 1851 forandres

derhen, at der for Fremtiden tillægges Gensdarmeri=Inspecteuren ikkun 3

Fourage=Rationer, og at der paalægges ham, stedse selv at befordre sig

fra Byen Slesvig til de nærmeste Poststationer og tilbage, samt, hvor der

ingen Poststationer findes, indtil en Afstand af 4 Mile fra hans Sta¬

tionssted og tilbage, men at han derimod paa alle Tjenestereiser, der ere

nødvendige i en længere Afstand fra bemeldte By, berettiges til at benytte

Extrapost, eller, hvor ingen saadan haves, anden leiet Befordring, og efter

indgiven Regning at erholde Befordringsudgifterne erstattede af de til

Gensdarmericorpsets Udgifter normerede Fonds.

Endvidere bifalde Vi allernaadigst, at det udtrykkeligen tillades Mili¬

tærcommandeuren for Gensdarmericorpset, paa Tjenestereiser, der ligge uden¬

for hans Distrikt som Afdelingscommandeur, at benytte Extrapost eller

anden leiet Befordring imod Erstatning af Gensdarmeriets Kasse, dog

med den Forpligtelse, paa deslige Reiser saavidt muligt at benytte Befor¬

dring fælleds med Gensdarmeri=Inspecteuren.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Udenrigsministeriet.

Kjøbmand Th. Johns i Stockholm er af den svenske Regjering aner¬

kjendt som dansk Consul, ligesom C. Gram i Ystad er anerkjendt som dansk

Viceconsul.

Under 17de Januar d. A. er Kjøbmand H. H. Paulsen paa St. Tho¬

mas allerhøist anerkjendt som storhertugelig oldenborgsk Consul sammesteds.

Ordenscapitulet.

Under 6te Januar har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Lærer

ved Døvstumme=Institutet i Slesvig Otto Friedrich Kruse til Dannebrogsmand.

Under 9de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Ca¬

pitainlieutenant S. Lund at anlægge og bære den ham af Keiseren af Rus¬

land tildeelte Decoration som Ridder af St. Stanislausordenens 2den Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Premierlieute¬

nant i Søetaten A. T. Ulrich at anlægge og bære den ham af Keiseren af Rus¬

land tildeelte Decoration som Ridder af St. Stanislausordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.
Under Finantsministeriet. Toldforvalterposten i Wandsbeck med en

aarlig Gage af 2000 Rbd. samt fri Embedsbolig, og 800 Rbd. aarligen

til Contoirhold. Cautionen andrager 4500 Rbd., dog forbeholdes sammes

Forhøielse. Opslaaet vacant den 26de Januar.
Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged i Varde og Her¬

redsfoged i Øster= og Vester=Herreder. Opslaaet vacant den 23de Januar.
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Embedet som ordi¬Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

neret Catechet log første Lærer ved Borgerskolen i Nysted. Paany opslaaet

vacant den 23de Januar med et Varsel af 14 Dage, og med Bemærkning

at de, der tidligere have meldt sig som Supplicanter, ikke behøve at indgive

ny Ansøgning, men kun at producere Attest for at de kunne undervise i

Engelsk, forsaavidt de ikke allerede have godtgjort Saadant.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Ny¬

sted. 1) Pengeløn 356 Rbd. 48 ß. 2) Refusioner 8 Rbd. 51 ß. 3)

Korntiende 1½ Tdr. Hvede, 4 Tdr. Rug, 5½ Tdr. Byg, 1 Td. Ærter,

som betales efter Prisen ved Mortensdag i Nysted. 4) Fri Bolig i den
nye Skolebygning, og 6 Favne Brænde, sauget og hugget, til eget Brug og
en Skolestues Opvarmning. 5) Høitidsoffer af Kjøbstaden.

Embedet er bebyrdet med 50 Rbd. aarlig, eller 12 Rbd. 43 ß. qvar¬
taliter, som Pension til den entledigede første Lærer.

Catecheten er pligtig at give Underviisning i Engelsk.

Befordringer og Afgang.
Under Udenrigsministeriet. Under 22de Januar er Generalmajor,

Kammerherre W. I. v. Oxholm, Storkors af Dannebroge og Dannebrogs¬

mand, allernaadigst udnævnt til overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Mi¬

nister ved det Kgl. storbritanniske Hof.
Under Finantsministeriet. Under 17de Januar er 2den Controlleur

ved Kjøbenhavns forenede Brev= og Pakkepostcontoir, E. W. Schmidt,i

Naade med Pension entlediget. Under 22de s. M. er det allernaadigst bi¬

faldet, at Ledningen af det statistiske Bureau indtil videre overdrages Kam¬

merherre M. Rosenørn for hans havende Vartpenge. Under s. D. er Told¬

assistent i Slagelse, P. W. Linnemann, allernaadigst udnævnt til Toldoppe¬

børselscontrolleur i Fyenshav. Under s. D. er der allernaadigst meddeelt

Toldassistent i Skagen A. H. Semberg allerhøieste Bestalling.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 19de Januar

er ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Horsens, V. Salo¬

mon, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Vettersløv og Hømb Menigheder

i Sjællands Stift; ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Rud¬
kjøbing, H. I. Leth, til Sognepræst for Nimtofte og Thøstrup Menigheder
iAarhuus Stift; Cand. theol. C. L. Biilmann til Sognepræst for Tøm¬

merby og Lild Menigheder i Aalborg Stift.Under s. D. er suspenderet

Sognepræst for Linaa og Dallerup Menigheder i Aarhuus Stift, W. Øll¬

gaard, allerhøist entlediget med Pension.

Under Krigsministeriet. Under 13de Januar er Bygningsskriver ved

det Kgl. Ingenieurcorps, Krigsraad I. C. Neumann, paa Grund af Sva¬

gelighed, sat paa Pension paa eet Aar. Under s. D. er den under 9de Ja¬

nuar d. A. til den Kgl. Livgarde=Eskadron forsatte Secondlieutenant af In¬

fanteriet C. C. F. v. Hedemann allerhøist tillagt Anciennitet i Cavalleriet

fra 1ste Novbr. 1850 umiddelbart efter Secondlieutenant ved bemeldte Eska¬
dron v. Krogh.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Af Justitsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov,

indeholdende nogle Bestemmelser i Henseende til Bygninger, der op¬

føres i Staden Kjøbenhavn eller dens nærmeste Omegn:

§ 1.

Med Hensyn til Bygninger, der opføres i Staden Kjøbenhavn eller

paa dens Grund, bliver at iagttage:

1. I Gader, som ere under 12 Alen brede, maa ingen Bygning op¬

føres af større Høide end 15 Alen. Fra denne Regel kan vedkommend¬

Ministerium dog, naar Omstændighederne tale derfor, indrømme Undtagelser,

forsaavidt nye Bygninger træde istedetfor ældre af en større Høide.

2. Intet Tag eller nogen Deel af samme maa gives en høiere Reis¬

end 45 Grader.ning

Disse under Nr. 1 og 2 givne Regler finde dog ikke Anvendelse paa

det Terrain, som ligger mellem Fæstningsværkerne og den ved Lov af 6te

Januar 1852 bestemte Demarcationslinie.

3. Ingen Etage, som indrettes til Beboelse, maa være under 4 Alens

Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

4. Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Lofter, medmindre der

findes Paneel mod Tagskraaningen, og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig

Lysning og Luft i Localet.

5. Beboelseskjelder maa ikke anbringes i Gader, som ei ere over 10

Alen brede.

6. Saavel ved nye Bygningsforetagender som ved Forandring af æl¬

dre Eiendomme skal det paasees, at der, hvor Localiteterne fordre det, haves
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Paa Landet:

Fra Epidemiens Begyndelse indtil Morgen den 4de Januar d. A.
64.i store og lille Nordside Qvarteer

39.* * * * * * * * * * * *Ostende Qvarteer* * * * *

nVestende Qvarteer

40.
*Sydside Qvarteer

60.circa* * * * * * * * * *Indtil den 7de skal der siden være død

savnedes,hvilket sidste Antal, da fuldstændige Efterretninger endnu

befrygtedes at være mindre end det virkelige.

Falt cira 203.

I Bysen:

30. Decbr. 25.18534.1853, 20. Decbr.

— 31. 38.— 1.21. * *

— 381. Januar1854,1.22.

58.* * * * *2.6.23.

* * * *45.3.14.24. * * * * * * *

54.* * * * *4.65.25. * * * *

5. 43.60.26. * * * *

6. 47.* * * *27. 40.

— indtil Kl. 127.30.28. * * * * * * *

Middag anmeldt ... 20.29. —  19.

Jalt 608.

Paa hele Øen havde Sygdømmen altsaa i det Hele bortrevet c. 811.

Dødeligheden havde med et Par enkelte Undtagelser endnu indskrænket

sig til den lavere Klasse.

Paa St. Jan havde Choleraen ogsaa viist sig; paa Plantagen Adrian

var der 1 Dødsfald, og paa Plantagen Store Kaneelbay vare 3 døde og

Flere angrebne, af hvilke dog Nogle skulde være i Bedring.

Paa St. Croix var Sygdommen ikke udbrudt, ligesom der heller ikke

i Beretningerne indeholdes nogen Meddelelse om, at guul Feber, som an¬

ført i herværende Blade, skulde være udbrudt paa St. Thomas.

Angaaende Sygdømmens første Udbrud og de i Anledning af Samme

trufne Foranstaltninger meddeles følgende Uddrag af Beretningerne:

Allerede den 10de Decbr. var der indløbet Efterretning til St. Thomas

om, at Sygdommen var indbragt til den engelske Ø Nevis med et euro¬

pæisk Emigrantskib, hvilket havde foranlediget Commandantskabet paa St.

Thomas til at foranstalte Qvarantaine med Hensyn til alle Fartøier fra

Nevis og Naboøen St. Christopher. Forinden vare imidlertid en stor
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Deel europæiske Emigranter ankomne til St. Thomas, idet et amerikansk Skib

The Clayburn, med et Par hundrede franske Emigranter bestemt fra Bour¬

deaux til, New Orleans, var strandet paa Anegada og Emigranterne an¬

komne til St. Thomas for at søge Leilighed til at fortsætte deres Reise;

og den 9de blev et andet amerikansk Skib The Atlas med 328 Emigranter,

størstedelen Tydskere, bestemt fra Havre til New Orleans, bragt ind i Hav¬

nen af et fransk Coffardi=Skruedampskib, som sendtes ud efter det, da det

blev seet drivende uden Master ved Nordsiden af Øen. Det sidstnævnte

Skib havde paa Reisen mistet 32 Passagerer, meest Børn, af Dyssenteri,

og blev derfor foreløbig lagt i Qvarantaine, men frigjort, da den constituerede

Landphysicus Erichson fandt Sundhedstilstanden ombord god, ligesom der

heller ikke senere havde viist sig nogen Sygdom blandt de ankomne Emi¬

granter. Uagtet den af Cholera først Angrebne, en Fisker fra Plantagen

Hull, den 8de havde været ombord paa „The Atlas“, antoges det saaledes,

at Sygdommen ikke ved disse var bragt til Øen, men at den maatte til¬

skrives tilfældige, for Sundhedstilstanden særdeles ugunstige Forhold paa den

nævnte afsides liggende Plantage. Fiskeren blev først angrebet den 13de om

Morgenen og døde den 15de om Middagen. Dernæst var hans Barn blevet

angrebet, og hans Moder, der var gaaet til Byen for at anmelde hans

Død, blev paa Udveien syg og døde paa Frenchmanhill. Alle disse be¬

boede det samme Huus. Foruden disse var endnu en Neger blevet an¬

grebet, som døde forinden Landphysicus den 16de erholdt Melding om Syg¬

dommens Udbrud paa Plantagen. Med Undtagelse af den Førstnævnte

var Døden paafulgt i Løbet af omtrent 6 Timer efter det første Angreb.

Landphysicus indfandt sig strax paa Plantagen og traf de fornødne fore¬

løbige Foranstaltninger, og erklærede Plantagen for afspærret. Saavel Land¬

physicus som tvende andre Læger, der Dagen efter med ham besøgte Plan¬

tagen og foretoge Obduction af tvende Døde, erklærede den der udbrudte

Sygdom for at være Cholera. Den stærke nordlige Vind havde i de sidste

Dage medført usædvanligt Høivande, der havde opskyllet en Masse døde Fisk

paa Strandbredden — dem Folkene imidlertid nægtede at have spiist af —, over¬

svømmet et lavtliggende Sukkerstykke og fyldt Brønden, der laae ved Strand¬

kanten, med Saltvand. Folkene tilskreve Sygdommen denne Saltblanding

af Brøndvandet, som de havde drukket, og tillige at de havde nydt af Suk¬

kerrørene fra det oversvømmede Stykke Land. Ved en senere foranstaltet

chemisk Undersøgelse af Brøndvandet fandtes deri intet Metal, men et Over¬

skud af Salt; en Undersøgelse af Sukkerrørene ledede ikke til Noget. Indtil

den 20de vare 12 døde paa Hull, og Tilfælde havde viist sig paa de til¬

grændsende Plantager; i Byen var den Dag død 4, hvoraf de 3 med de samme
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Symptomer som hine og efter samme hurtige Forløb. Alle med Undtagelse

af 1 — hvis Dødsaarsag inkidlertid ikke var ganske vis — havde, forinden

Qvarantainen var institueret, været paa Plantagen Hull. Den 21de an¬

meldtes, at en Mand i Byen var død med høist mistænkelige Symptomer

uden at have havt Communication med Plantagen Hull. Samme Dag

vare 2 fra deres Skib bortløbne franske Matroser med Cholerasymptomer ind¬

lagte paa et privat Hospital, og den 22de anmeldtes død en lille Neger¬

pige, som heller ingen Communication havde havt med bemeldte Plantage.

Fra Autoriteternes Side var der truffet Foranstaltninger til at paasee Over¬

holdelsen af Reenlighed, til at forhindre Samqvem med smittede Huse og

til Ligenes hurtige Begravelse.

Den 18de nedsatte Commandantskabet en Sundheds=Comitee, bestaaende

af Landphysicus Erichson, tvende af Lægerne imellem dem selv Udvalgte,

nemlig Dr. Cornuel og Dr. Magens, Apotheker Riise samt 3 af Bor¬

gerraadets Medlemmer. De af denne Comitee vedtagne Beslutninger, af

hvilke udhæves, at Byen skulde inddeles i Distrikter efter Lægernes Antal, at

et Bureau, hvorfra Medicin strax kunde faaes, skulde oprettes i hvert Distrikt

og 4 respectable Personer formaaes til at inspicere hvert Distrikt, samt at 3

Localer skulde holdes i Beredskab som Hospitaler eller Modtagelsessted for

Syge, og trykte Anviisninger til Sygdømmens foreløbige Behandling udde¬

les, — traadte strax i Kraft, efterat de første fra Plantagen Hull uafhængige

Tilfælde havde viist sig. Den 25de havde Commandantskabet ladet opslaae

en Række Telte Vest for Byen, for at Beboerne i det Qvarteer af Byen,

Bakkefaldet, hvor Sygdommen da rasede stærkest, kunde finde Ly, men uagtet

al Opmuntring dertil gik Udflytningen langsomt for sig. Siden hiin Dag

foranstaltedes der daglig Forbrænding af Tjære rundtom i Byen, i Haab

om, at det vilde have nogen Indflydelse paa Luftens Tilstand. Til St. Jan

var der den 27de foranstaltet afsendt den fornødne Medicin med behørig

Anviisning med Hensyn til Anvendelsen.

For at afværge Sygdommens Forplantelse til St. Croix, havde Com¬

mandantskabet paa St. Thomas allerede inden den 19de erindret de fra

denne Ø til St. Croix afgaaende Skippere om at iagttage Qvarantaine¬

lovens Bud ved deres Ankomst til sidstnævnte Ø og saaledes ingen Com¬

munication med Landet at tilstede forinden de dertil havde erholdt Qvaran¬

taine=Øvrighedens Tilladelse. Da Qvarantainecommissionerne allerede tid¬

ligere, efterat være forelagt Spørgsmaalet om Udvidelsen af Loven af 10de

Marts 1852, havde erklæret sig for Qvarantaineforanstaltningernes Vedbli¬

ven, havde Gouvernementet, i Henhold til de om Qvarantainen i Vestindien

gjældende Bestemmelser, foranstaltet 5 Dages Qvarantaine paa St. Croix

for alle fra St. Thomas og omliggende Øer, samt fra Nevis og omlig¬
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gende Øer ankommende Fartøier, og under 27de udfærdigedes en Bekjendt¬

gjørelse, indeholdende Advarsel mod ulovlig Landing af Passagerer eller Gods

paa Kysterne, hvis Overholdelse vilde blive paaseet af Politiet og Qvarteer¬

officererne, ligesom der var udlovet en Belønning for Angivelse af nogen

Overtrædelse. Igjennem Qvarantaine= og Sundheds=Commissionerne i de

forskjellige Politidistrikter blev der truffet Foranstaltning til Reenligheds Over¬

holdelse, og Forbud var udstedt imod Dands og Sviir om Nætterne, som

pleier at finde Sted paa den Tid af Aaret. Endvidere var der truffet For¬

anstaltning til Cholerahospitalers Oprettelse for det Tilfælde, at Sygdømmen

skulde udbryde paa Øen, og trykte Anviisninger om Forholdsregler til Fore¬

byggelse af Sygdommen og foreløbig Behandling af den vare uddeelte paa

Landet. Den almindelige Stemning imellem Indvaanerne paa St. Croix

var for Qvarantainens og de øvrige trufne Foranstaltningers Hensigtsmæs¬

sighed, og gav Haab om, at Alle med Paapassenhed og Forsigtighed vilde

stræbe at bidrage til Afværgelse af Sygdømmens Udbrud der paa Øen.

Istedetfor 4 af Colonialraadet udtraadte Medlemmer (Prokurator Bah¬

neberg og Kjøbmand Wm. Moore paa St. Croix, Exam. juris Wright

paa St. Thomas og Ingenieur Wm. Dawson paa St. Jan) er der ved

de den 16de Decbr. foretagne Valg valgt følgende 4: for Christiansted

Gouvernementssekretær Birch, for Frederiksted Kgl. Kasserer, Capitain Pe¬

tersen, for St. Thomas Apotheker A. H. Riise, og for St. Jan Com¬

mandeurcapitain, Planter I. Christmas, som alle have modtaget de paa

dem faldne Valg. Colonialraadets Sammentræden var bleven forsinket ved

forskjellige Omstændigheder, og den paa St. Thomas udbrudte Cholera=Epi¬

demi gjorde det endnu for Øieblikket umuligt at træfse Bestemmelse derom.

I Overensstemmelse med Forordningen af 8de Juli 1840 § 38 og

den Generaldecisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen ved dets Opretielse

meddeelte Instrux § 6*) har bemeldte Generaldecisorat til Finantsministeren

for Finantsaaret 1852—1853 afgivet de anordnede tabellariske Forklaringer

over Revisionens Gang og Regnskabernes Berigtigelse. Af disse Forklarin¬

ger fremgaaer, at der af Regnskaber ere indkomne:

a. som henhørende til Postcontoirernes Generalregnskaber:

for Kongerigets Vedkommende 804 Regnst.**

— 344Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende* *

663Holstens

60Lauenborgs

69—— de Kgl. danske Overpostamter i Hamborg og Lübeck
1940

*) See Dep. Tid. for 1852 Nr. 35 S. 539.



80

hvilke Regnskaber alle ere for Finantsaaret 1852—1853;

b. som henhørende til Postvæsenets øvrige Regn¬

skabssager:

KongerigetsBefordringsvæsen vedrørende . 34 Regnsk

Chausseevæsen 6

7Færgevæsen

26Hertugdømmet Slesvigs Færgevæsen vedrørende

5Holstens

Lauenborgs 2

—Portoafregningen med fremmede Stater 107

Generalpostkassen vedrørende 49

—66Damskibsfarten

Personpostbefordringen 12* *

269

hvilke 269 Regnskaber alle ere for Finantsaaret 1851—1852,

med Undtagelse af Regnskaberne for Dampskibsfarten og Per¬

sonpostbefordringen, der ere for Finantsaaret 1852—1853.

Af samtlige forommeldte Regnskaber, ialt 2209, ere afgjorte2145.

Som uafgjorte henstaae:

af de slesvigske Postcontoirers Generalregnskaber. . 20

som beroende paa Correspondence;

af de holstenske Postcontoirers Generalregnskaber 12

som beroende paa en anlagt Retssag;

af Regnskaber vedrørende Dampskibsfarten 2

som beroende paa Antegningers Besvarelse;

af Regnskaber vedrørende Portoafregningen med fremmede

Stater . . 30
*

som hovedsagelig beroende paa Correspondence. 64.

Efterat de ovenmeldte Forklaringer af Finantsministeren have været

Hans Majestæt Kongen forelagte, har Allerhøistsamme under 6te December

f. A. meddeelt Ministeren Bemyndigelse til, paa sædvanlig Maade at bringe

Resultatet af dem til offentlig Kundskab.

Indenrigsministeriet.

Da den 6te Landsthingsmand for 9de Valgkreds, Professor Bergsøe,

er afgaaet ved Døden*har Indenrigsministeriet under 18de Januar sidstl.

truffet Foranstaltning til Valget af en ny Landsthingsmand for den nævnte

Valgkreds.
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Under 31te Januar sidstl. er Borgermester i Randers, Etatsraad Koe¬

foed, allernaadigst constitueret til, under Formanden for Valgbestyrelsen i

den 9de Landsthingsvalgkreds, Kammerherre, Amtmand Lorentz's Sygdom,

i dennes Sted at forestaae Valghandlingen ved det til den 2den Marts d. A.

berammede Valg af en ny Landsthingsmand for bemeldte Kreds.

Krigsministeriet.

Under 13de Januar sidstl. er fra Krigsministeriet udgaaet følgende Cir¬

culære:

For at lette de civile Øvrigheder Tilveiebringelsen af Oplysninger an¬

gaaende Personer, som actioneres ved de civile Domstole, og med Hensyn til

hvilke der, paa Grund af deres tidligere militære Stilling, søges Underret¬

ning om, hvorvidt de have tjent ved de Troppeafdelinger, de angive, og ved

disse ere blevne tiltalte eller straffede, skal Krigsministeriet ikke undlade tjenst¬

ligst at meddele til fornøden Efterretning, at bemeldte Oplysninger herefter

blive at indhente, som følger:

A. Ved det Kongelige Ingenieurcorps i Kjøbenhavn: for Indivi¬

der, der have været ansatte ved Corpsets 1ste og 2det Compagni

siden 1ste Juli 1842, samt ved Pontonneercompagniet siden April

1852;

ved den Kongelige Artilleribrigade i Kjøbenhavn: for Do. ved

det Kongelige Artillericorps, ved det 1ste og 2det Artilleri=Regiment

og ved Tøietaten, ved det forrige Raketcorps, samt for Individer,

der indtil Marts 1848 have været ansatte ved Pontonneercompagniet:

ved den Kongelige Livgarde=Eskadron i Kjøbenhavn: for Do.

ved den Kongelige Livgarde til Hest og den Kongelige Livgarde=Eskadron;

ved Gardehusar=Divisionen i Kjøbenhavn: for Do. ved Husar¬

Regimentet og Gardehusar=Divisionen samt dennes Reserve=Eskadron

og Depot=Eskadron;

ved det 2det Dragon=Regiment i Nestved: for Do. ved Livregi¬

mentet lette Dragoner, det forhenværende 2det Dragon=Regiment, det

Holstenske Dragon=Regiment, der nuværende 2det Dragon=Regiment samt

det Holstenske Landseneer=Regiment og, indtil videre, for Do. ved

ved Livregimentet Cuirasserer og det 1ste Dragon=Regiment;

ved det 3die Dragon=Regiment i Aarhuus: for Do. ved Prinds

Frederik Ferdinands Regiment lette Dragoner, det 3die Dragon=Re¬

giment og dets Depot=Eskadron;

ved det 4de Dragon=Regiment i Staden Slesvig: for Do. ved

det Sjællandske Landseneer=Regiment, det 4de Dragon=Regiment og

dets Depot=Eskadron;
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ved det 5te Dragon=Regiment i Randers: for Do. ved det Sles¬

vigske Cuirasseer=Regiment, det Jydske Regiment lette Dragoner, det

5te Dragon=Regiment og dets Depot=Eskadron;

ved det 6te Dragon=Regiment i Itzehoe: for Do. ved det Fyenske

Regiment lette Dragoner, det 6te Dragon=Regiment og dets Depot¬

Eskadron;

ved den Kongelige Livgarde til Fods i Kjøbenhavn: for Do.

ved den Kongelige Livgarde til Fods;

ved den 1ste lette Infanteri=Bataillon i Rendsborg: for Do.

ved det 1ste Livregiment til Fods, den 1ste Linie=Infanteri=Bataillon

og den 1ste lette Infanteri=Bataillon;

ved den 2den lette Infanteri=Bataillon i Husum: for Do.

ved det 2det Livregiment til Fods, den 2den Linie=Infanteri=Ba¬

taillon og den 2den lette Infanteri=Bataillon;

ved den 3die Linie=Infanteri=Bataillon i Altona: for Do.

ved den 3die Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 4de Linie=Infanteri=Bataillon i Kjøbenhavn: for Do.

ved Kronens Regiment til Fods, ved allerhøieste Resolution af 4de

December 1839 givet Navn af det 3die Livregiment til Fods, og den

4de Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 5te Linie=Infanteri=Bataillon i Rendsborg: for Do.

ved Kongens Regiment til Fods, ved allerhøieste Resolution af 4de

Decbr. 1839 givet Navn af Kronens Regiment til Fods, og den

5te Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 6te Linie=Infanteri=Bataillon i Staden Slesvig: for

Do. ved Prinds Christian Frederiks Regiment, ved allerhøieste Re¬

solution af 4de Decbr. 1839 givet Navn af Kongens Regiment til

Fods, og den 6te Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 7de Linie=Infanteri=Bataillon i Kjøbenhavn: for Do.

ved det 1ste Jydske Infanteri=Regiment og den 7de Linie=Infanteri¬

Bataillon;

ved den 8de Linie=Infanteri=Bataillon i Kiel: for Do. ved

den 8de Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 9de Linie=Infanteri=Bataillon i Altona: for Do. ved

det 2det Jydske Infanteri=Regiment og den 9de Linie=Infanteri=Ba¬

taillon;

ved den 10de lette Infanteri=Bataillon i Kjøbenhavn: for Do.

ved den 10de Linie=Infanteri=Bataillon og den 10de lette Infanteri¬

Bataillon;
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ved den 11te Linie=Infanteri=Bataillon i Aalborg: for Do.

ved det 3die Jydske Infanteri=Regiment og den 11te Linie=Infanteri¬

Bataillon;

ved den 12te lette Infanteri=Bataillon i Fredericia: for Do.

ved det Fyenske Infanteri=Regiment, den 12te Linie=Infanteri=Bataillon

og den 12te lette Infanteri=Bataillon:

ved den 13de Linie=Infanteri=Bataillon i Fredericia: for Do.

ved det Slesvigske Infanteri=Regiment og den 13de Linie=Infanteri¬

Bataillon;

ved den 14de lette Infanteri=Bataillon i Ratzeborg: for Do.

ved den 14de Linie=Infanteri=Vataillon, den Lauenborgske Jægerba¬

taillon og den 14de lette Infanteri=Bataillon;

ved den 15de Linie=Infanteri=Bataillon i Helsingør: for Do.

ved det Holstenske Infanteri=Regiment, den forhenværende 15de Linie¬

Infanteri=Bataillon, den 1ste Holstenske Contingent=Bataillon og den

nuværende 15de Linie=Infanteri=Bataillon;

ved den 16de Linie=Infanteri=Bataillon i Kjøbenhavn: for

Do. ved det Oldenborgske Infanteri=Regiment, den forhenværende

16de Linie=Infanteri=Bataillon, den 2den Holstenske Contingent=Ba¬

taillon og den nuværende 16de Linie=Infanteri=Bataillon:

ved den 17de Linie=Infanteri=Bataillon i Kjøbenhavn: for

Do. ved Dronningens Livregiment, den forhenværende 17de Linie¬

Infanteri=Bataillon, den 3die Holstenske Contingent=Bataillon og den

nuværende 17de Linie=Infanteri=Bataillon;

ved det 1ste Jægercorps i Citadellet Frederikshavn: for Do. ved

det 1ste Jægercorps;

ved det 2det Jægercorps i Glückstadt: for Do. ved det Sjællandske

Jægercorps og det 2det Jægercorps;

ved det 3die Jægercorps i Nyborg: for Do. ved det Jydske Jæ¬

gercorps og det 3die Jægercorps;

ved det 4de Jægercorps i Flensborg: for Do. ved det Slesvigske

Jægercorps, det forhenværende 4de Jægercorps og det nuværende 4de

Jægercorps;

ved det 5te Jægercorps i Kjøbenhavn: for Do. ved det Lauen¬

borgske Jægercorps, det forhenværende 5te Jægercorps, den Holstenske

Contingent=Jægerbataillon og det nuværende 5te Jægercorps

ved Centraldepotet for de opløste Reserve= og Forstærknings=Afde¬

delinger i Kjøbenhavn: for Do. ved den 1ste, 2den, 3die, 4de, 5te

og 6te Reserve=Bataillon, den 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te For¬
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stærknings=Bataillon, det 1ste og 3die Reserve=Jægercorps, det 1ste

og 2det Forstærknings=Jægercorps, samt det 1ste, 2det, 3die, 4de,

5te, 6te, 7de, 8de, 9de, 10de, 11te, 12te, 13de, 14de, 15de, 16de,

17de og 18de Depotcompagni;

ved Commandantskabet i Kjøbenhavn: for Do. ved Kjøben¬

havns Garnisonsbataillon;

ved Commandantskabet i Citadellet Frederikshavn: for Do.

ved Garnisonscompagniet i Citadellet Frederikshavn.

For Personer, som have været ansatte ved de af fornævnte Troppeaf¬

delinger, der have bestaaet som Dele af den danske Armee i Aarene

1848, 1849, 1850 og 1851, vil det for disse Aar være nødvendigt,

foruden af vedkommende Afdeling at erholde den Paagjældendes Angivelse

om Tjenestetid bekræftet, tillige ved det Kongelige Generalaudi¬

toriat i Kjøbenhavn at indhente Oplysning om, hvorvidt nogen Dom

er overgaaet ham. Denne sidstnævnte Oplysning vil derhos kunne er¬

hverves ved det Kongelige Generalauditoriat for Individer, som have

været ansatte ved den 1ste Bataillon danske Frivillige, de under Krigen

oprettede frivillige Corpser, Ordonnantscorpset samt for samtlige Mand¬

skaber af Trainkudskeklassen der have været til Tjeneste siden Aaret

1848 og indtil Udgangen af Aaret 1852.

For Trainkudske, der have været til Tjeneste efter 1ste Januar 1853,

ville de oftmeldte Oplysninger være at søge ved den Afdeling, ved

hvilken de have været ansatte, eller ved det Depot, ved hvilket de ere

mødte, nemlig:

ved det 1ste Trainkudskedepot i Kjøbenhavn,

— Fredericia,2det iDo.

— 3die iFlensborg,Do.

— — 4de i Rendsborg.Do.

Forsaavidt Oplysninger om Tjenestetid maatte attraaes for Personer,

der actioneres ved civile Domstole og som have tjent ved de i Hertug¬

dømmerne under Oprøret bestaaende Troppeafdelinger, ville de være at

indhente, som følger:

ved det Kongelige Ingenieurcorps: for Individer, der have

været ansatte ved Ingenieur=Afdelingen;

ved den Kongelige Artilleri=Brigade: for Do. ved Artilleriet;

ved det 2det Dragon=Regiment: for Do. ved Cavalleriet;

ved den 15de Linie=Infanteri=Bataillon: for Do. ved den

1ste, 2den, 3die, 4de og 15de Infanteri=Bataillon;

ved den 16de Linie=Infanteri=Bataillon: for Do. ved den

5te, 6te, 7de, 8de og 14de Infanteri=Bataillon;
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ved den 17de Linie=Infanteri=Bataillon: for Do. ved den

9de, 10de, 11te, 12te og 13de Infanteri=Bataillon;

ved det 5te Jægercorps: for Do. ved det 1ste, 2det, 3die, 4de og

5te Jægercorps.

Derimod ville Oplysninger om, hvorvidt saadanne Personer ere straffede

ved militær Ret, være at indhente ved Armeens Intendantur i Kjø¬

benhavn; dog maae Reqvisitionerne indeholde fuldstændig Oplysning om,

ved hvilken Afdeling de Paagjældende have tjent.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 31te Januar sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Forbud imod Tidsskriftet

„Die Grenzboten“ i Hertugdømmet Slesvig:

Det forbydes herved i Hertugdømmet Slesvig at udbrede og holde det

i Leipzig udkommende Tidsskrift „Die Grenzboten, Zeitschrift für Politik

und Litteratur.“

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab til Efterlevelse for alle

Vedkommende.

Ordenscapitulet.

Under 28de Januar har Hans Majestæt Kongen benaadet Geheime¬

Legationsraad Steen Andersen Bille, Commandeur af Dannebrogsordenen,

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under 31te Januar har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Coffardi=Capitain V. J. Hygom til Dannebrogsmand.

Ledige Embeder.

Under Sinantsministeriet. Skovfogedtjenesten paa Ostrup Skovpart

paa 5te Kronborgske Distrikt. Til denne Tjeneste, som besættes af Finants¬

ministeriet paa eet Aars Opsigelse, er henlagt en aarlig Gage af foreløbig

250 Rbd., Tjenestebolig med Jord og det anordningsmæssige Brændselsde¬

putat, og maa den Skovfoged, der ansættes, underkaste sig de Forandringer,

som med Hensyn til Bolig og Jord muligen maatte ansees ønskelige.

Ansøgninger, bilagte med Forst= og Iagt=Lærebrev, overensstemmende med

Kgl. Resolution af 19de Novbr. 1839, samt med Attester for at Vedkom¬

mende er vel øvet i alle de Arbeider med hvilke Tilsynet er overdraget

Skovfogden, blive inden 4 Uger, fra den 28de Januar at regne, at indsende

til Domainedirectoratet.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged og Byskriver i

Lemvig samt Herredsfoged og Herredsskriver i Skodborg og Vandfuld Her¬



86

reder. Indtægterne af dette Embede have, efter Gjennemsnit af de 5 Aar

fra 1848 til 1852, udgjort omtrent 4000 Rbd. aarlig, hvori er indbefattet

Godgjørelsen for Dommerkorn, som udgjør 285 Rbd. 7 ß. Contoirudgifterne

angives til 1400 Rbd. aarlig. Opslaaet vacant den 2den Februar.

Et Embede som Sekretær ved Protokollerne i Høiesteret. Gage 600

Rbd. Opslaaet vacant den 1ste Februar.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som ordi¬

Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Horsens.neret

Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Rud¬

kjøbing.

Begge disse Embeder ere opslaaede vacante den 30te Januar.

Beretninger om ledige juridiske Embeders Beskaffenhed.

Embedet som Byfoged og Byskriver i Skanderborg samt Herredsfoget

og Herredsskriver i Hjelmslev=Gjern Herreder. Efter den nu indkomne Op¬

lysning have Indtægterne af dette Embede, efter Fradrag af de 4 Sogne,

som skulle afgives til Silkeborg Birk, i Aarene 1850 til 1853 i Gjennem¬

snit udgjort c. 3500 Rbd. aarlig, uden at de enkelte særegne Indtægter ere

opgivne. Contoirholdsudgifterne ere af den afgaaede Embedsmand anslaaede

til 1200 Rbd. aarlig, men have dog i det sidst forløbne Aar under Consti¬

tutionstiden kun udgjort 900 Rbd.

Embedet som Byfoged i Varde og Herredsfoged i Øster= og Vester¬

Herreder. Indtægterne have efter Gjennemsnit af Aarene 1849—1853 ud¬

gjort aarlig omtrent 2780 Rbd., hvori er indbefattet Indtægten af Embeds¬

jorder med 275 Rbd. aarlig, Dommerkorns=Godtgjørelsen med 246 Rbd.

13 ß., og Værdien af 30 Lpd. Ost med 48 Rbd., til hvilken sidste Præ¬

Udgifterne til Contoir¬station iøvrigt ingen særlig Hjemmel kan paavises.

hold m. v. anslaaes til 6 a 700 Rbd. aarlig.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

St. Jørgens og Sørup Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1) Korntien¬

den af Sognenes 226 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjer 75 Tdr. 7 Skpr.

Rug, 99 Tdr. 4 Skpr. Byg, 87 Tdr. 4 Skpr. Havre. 2) Qvægtiende, Smaa¬

redsel og Refusioner c. 67 Rbd. 3) Rente af Kaldets Kapital 83 Rbd. 94 6

og Udbytte af Kaldets Bankactie 17 Rbd. 4) Offer og Accidentser 150

Rbd. 5) Præstegaarden staaer for Hartkorn 9 Tdr. 1 Skp. 274 Alb., med

et Areal af 80 Tdr. Land, hvoraf 53 Tdr. Agerland, 7 Tdr. 5 Skpr. Eng¬

bund, 19 Tdr. 3 Skpr. Skovgrund. 6) Fornøden Ildebrændsel haves af

Skovlodder, som høre til Kaldet. — Byrder: 1) Skatter paa Amtstuen og
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Communeafgister c. 131 Rbd. 2) Landemodsexpenser c. 2 Rbd. — Præste¬

gaarden, der er gammel og skrøbelig og bliver at opføre fra Nyt af, indlø¬

ses ikke. Den til Kaldet hørende Skov er underlagt Forstvæsenets Tilsyn¬

en Deel af samme er bestemt til at afdrives og Træmassen at sælges til

Fordeel for Kaldet, imod at et ligesaa stort Areal af Præstegaardens Ager¬

jorder bliver at beplante til Skov. — Enkepension hviler ikke paa Kaldet.

Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i

Aalborg. Efter de approberede Planer for Skolevæsenets Organisation i

Aalborg af 25de Marts 1845 og 18de Decbr. 1850 er den ordinerede

Catechet i Aalborg berettiget og forpligtet til at prædike i Budolphi Kirke

til Aftensang paa den anden af de tre store Festdage (Juul, Paaske og Pintse),

samt paa Nytaarsdag, paa Daabsfesten, Nadversfesten og Reformationsfesten.

Ved Borgerskolen er han Overlærer. Hans Gage er bestemt til 600 Rbd.

aarlig, og fri Bolig eller i Godtgjørelse for denne 100 Rbd. Høitidsoffer

af Menighederne er ikke tillagt ham.

Befordringer og Afgang.

Under 1ste Januar er Kammerjunker, Capitain R. O’Ferral allernaa¬

digst udnævnt til Kammerherre.

Under Udenrigsministeriet. Under 6te Decbr. f. A. er Departe¬

mentssekretær i Udenrigsministeriet, Kammerherre J. Fr. Sick, Ridder af

Dannebroge og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt til Kgl. Ministerre¬

sident ved det Kgl. Nederlandske og ved det Kgl. Belgiske Hof. Under 22de

Januar d. A. er Chargs d’affaires og Generalconsul ved de Forenede Sta¬

ter, Geheime=Legationsraad S. A. Bille, Commandeur af Dannebroge, paa

Ansøgning, i Naade med Pension entlediget. Under s. D. er Legationssekre¬

tær ved det Kgl. Gesandtskab i London, Kammerjunker Torben Bille, Ridder

af Dannebroge og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt til Chargé d'affai¬

res og Generalconsul ved de Forenede Stater. Under s. D. er Attaché ved

det Kgl. Gesandtskab i Paris, Legationssekrrtær, Grev Alfred Reventlow¬

Criminil, allernaadigst udnævnt til Legationssekretær ved det Kgl. Gesandt¬

skab i London.

Under Finantsministeriet. Under 28de Januar er constitueret Post¬

mester i Itzehoe, J. Johannsen, allernaadigst udnævnt til Postmester sammesteds.

Under Indefrigsministeriet. Under 25de Januar er Prokurator

C. Aagaard i Hjørring som Landvæsenscommissær allernaadigst meddeelt

aabent Brev paa Kammerraads Rang efter Rangforordningens 7de Klasse

Nr. 2. Under 2den Februar er Kammerraad Chr. Christiansen aller¬
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naadigst udnævnt til Sysselmand for Skagafjords Syssel i Islands Nord¬

amt, fra 6te Juni næstkommende at regne.

(—Under Justitsministeriet. Under 25de Januar er Byfoged og By¬

skriver i Kjerteminde samt Herredsfoged og Herredsskriver paa Hindsholmen,
Cancelliraad E. P. Smidth, allernaadigst udnævnt til Byfoged i Skive og

Herredsfoged i Salling Herreder under Viborg Amt. Under s. D. er Se¬

kretær ved Protokollerne i Høiesteret, Auditeur G. C. W. Obelitz, allernaa¬

digst udnævnt til Assessor i den Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsret.

Under 22de s. M. er der meddeelt allerhøieste Confirmation paa en Gaarig

Prolongation, indtil 1ste April 1860, for Professor, Dr. med. S. M. Trier,

Ridder af Dannebroge, som Overlæge ved Frederiks Hospital i Kjøbenhavn.

Under 3die Febr. er Auditeur og Regnskabsfører ved den Kgl. Garde til

Hest, Overauditeur C. W. Lange, Ridder af Dannebroge, allernaadigst con¬

stitueret som Chef for det første Udskrivningsdistrikt i Kongeriget Danmark.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 27de Januar

er Adjunet ved Horsens lærde Skole, Cand. theol. I. L. S. Bohr, aller¬

naadigst beskikket til Sognepræst for Ballum Menighed i Ribe Stift; Sogne¬

præst for Sneibjerg og Tjørring Menigheder under Ribe Stift, N. Johan¬

sen, til Sognepræst for Grønbek og Svostrup Menigheder under Aarhuus Stift.

Under 30te s. M. er Cand. theol. P. A. Schröder allernaadigst beskikket

til personel Capellan for Glostrup Menighed i Sjællands Stift; personel

Capellan for Særslev Menighed i Fyens Stift, G. C. L. Winther, til per¬

sonel Capellan for Tostrup og Uggerløse Menigheder i Sjællands Stift;

Cand. theol. L. C. D. Heilmann til personel Capellan for Særslev Me¬

nighed i Fyens Stift.

Under Krigsministeriet. Under 20de Januar er Underlæge i Ar¬

meen J. N. Pinqvez, Ridder af Dannebroge, efter Ansøgning, entlediget i

Naade fra Landmilitæretaten.

Under 21de s. M. ere Contoircheferne under Krigsministeriet, Krigs¬

raad G. A. E. Müller, Ridder af Dannebroge, og Cancelliraad B. C. W.

Lind, Ridder af Dannebroge, allerhøist udnævnte til Justitsraader, med Rang

i 5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. Under s. D. er Fuldmægtig

under Krigsministeriet N. C. Herholdt allerhøist udnævnt til virkelig Krigs¬

assessor.

Under Overhofmarskallatet. Under 2den Febr. er Professor I. C.

A. Bock, Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Hofmedicus.

Rettelse. I den i forrige Nummer meddeelte Bekjendtgjørelse for

Hertugdømmet Slesvig, angaaende nogle Forandringer i Bekjendtgjørelsen af

18de Febr. 1851 om Oprettelsen af et Gensdarmeri, S. 69 Lin. 13 f. n.

„3 Premierlieutenanter“ læs: „2 Premierlieutenanter“

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af
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N7098. Den 1“' Sebruar 1854.

Lovgivning.

Under 1ste Februar sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Udskrivningen til Landkrigstjenesten for Aaret 1855

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Alt det tjenstdygtige Mandskab, som i Henhold til Værnepligtsloven af

12te Februar 1849 staaer for Udskrivning ved Landsessionerne for Aaret

1855, udskrives til Armeens Linie. Antallet af det Mandskab, som kaldes

til Tjeneste, saavelsom det Antal, der skal tildeles de forskjellige Vaabenarter

og disses Afdelinger, bestemmes af Krigsministeren. De, der ikke ere an¬

vendte inden Rekrutterne for Aaret 1856 ere vaabenøvede, blive at behandle

overensstemmende med Værnepligtslovens § 24.

§ 2.

Fordelingen af det Mandskab, der ifølge § 1 kaldes til Tjeneste, og

Mødetiden for samme skulle være bekjendtgjorte inden en Maaned, efterat

Finantsloven for Aaret 1855—56 har modtaget allerhøieste Bekræftelse.

§ 3.

Af dem, der befindes udygtige til at tjene i Linien, men dog ikke er¬

klæres aldeles utjenstdygtige, udskrives 1200 Mand for at anvendes i Over¬

ensstemmelse med Værnepligtslovens § 33.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Under 1ste Februar sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Udskrivningen til Sekrigstjenesten for Aaret 1854:

Vi Frederik den Syvende,af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Af det søværnepligtige Mandskab blive ved Sessionerne i Kongeriget for

1854 at udskrive:Aaret

34 Usøvante,

158 Søvante,

195 Halvbefarne, og

152 Heelbefarne,

ialt 539 Mand.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 1ste Februar sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov angaaende Aftjening af Dærnepligt ved Tjeneste i den

dansk=vestindiske Hærstyrke:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

De Landværnepligtige, som enten efter opnaaet 18 Aars Alder herefter

paatage sig 6 Aars stadig Tjeneste i den dansk=vestindiske Hærstyrke i Under¬

officeersklassen eller som Menige og udtjene denne Tid i Vestindien eller i

Henhold til § 20 i Lov om almindelig Værnepligt af 12te Februar 1849

allerede have paataget sig 8 Aars saadan Tjeneste og derefter have tjent 6

Aar eller derover i Vestindien, have derved fyldestgjort den dem ifølge Lo¬

ven paahvilende Værnepligt og blive at udslette af Rullen.

Udtræder nogen af fornævnte Værnepligtige af sin Stilling, forinden

han har gjort de 6 Aars Tjeneste, bliver han, hvis han dog har tjent i

Vestindien i 4 Aar eller derover, at overføre til Forstærkningen.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Patent angaaende Oprettelsen af en øverste

Domstol for Hertugdømmet Slesvig:
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Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Vort allerhøieste Patent af 5te Mai 1852 an¬

gaaende Oprettelsen af en øverste Domstol for Hertugdømmet Slesvig har

været forelagt Vore troe Provindstalstænder for Hertugdømmet Slesvig

til Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne Betænkning har

været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Den Domstol, til hvilken Vi under Benævnelsen „Kongelig Appella¬

tionsret for Hertugdømmet Slesvig“ overdrage en Domstols Functioner i

sidste Instants for Hertugdømmet Slesvig, skal have sit Sæde i Staden

Flensborg.

§ 2.

Appellationsretten varetager de Functioner, der paalaae de forrige Land¬

dicasterier for Hertugdømmet Slesvig og som dernæst ere blevne varetagne

af den af Vor daværende overordentlige Regjeringscommissær indsatte Over¬

justitscommission.

§ 3.

Appellationsretten skal bestaae af en Præsident og otte Appellations¬

raader, med hvilke i de til det forrige Overconsistoriums og Landsoverconsi¬

storiums Forretningskreds henhørende Retsstridigheder begge Superintendenter

for Hertugdømmet Slesvig sammentræde. I de Tilfælde, hvor Præsidenten

er fraværende, gaae hans Functioner over paa det tilstedeværende ældste Med¬

lem af Appellationsretten.

Til at besørge Sekretariats=Forretningerne, derunder indbefattet Opsynet

med Arkivet, samt Førelsen af Skyld= og Panteprotokollen for de Godser

og Grundstykker, der have været underlagte den tidligere Landret, blive fire

Sekretærer tilforordnede Appellationsretten.

Ligeledes ansættes ved samme fire Copister og tre Budde.

§ 4.

Appellationsrettens Medlemmer og Subalterne blive samtlig udnævnte

af Os umiddelbart og have at aflægge Os Homagialeden, saafremt den ikke

af dem allerede skulde være aflagt. Desuden have Præsidenten og Medlem¬

merne strax efter deres Udnævnelse at indsende en efter de, Instructionen

for de forhenværende Landdicasterier for Hertugdømmet Slesvig af 15de Mai

1834 sub litr. A og B vedføiede Formularer, med de ved Rettens Benæv¬

nelse fremkaldte Afvigelser, affattet skriftlig Eed til Vort Ministerium for Her¬

tugdømmet Slesvig. En Afskrift af denne Eed er af dem at indlevere, for

at opbevares i Appellationsrettens Arkiv.
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Præsidenten indfører sig selv han introducerer Medlemmerne og for¬

pligter de Subalterne til tro Opfyldelse af deres Kaldspligter, ved at lade

dem aflægge en skriftlig Eed, der affattes efter de Instructionen for de for¬

henværende Landdicasterier for Hertugdømmet Slesvig af 15de Mai 1834.

sub litr. C, D og E vedføiede Formularer, med de af Rettens Benævnelse

fremgaaende Afvigelser.

§ 5.

Til at fatte Beslutninger er det fornødent, at idetmindste fem Med¬

lemmer ere tilstede, nemlig foruden Præsidenten (§ 3) fire Appellations¬

raader.

§ 6.

Ved Appellationsrettens Udfærdigelser skal, forsaavidt de bestaae i Domme,

Beskeder, Dekreter, almindelige Beskeder og Reskripter til de underordnede

Domstole, Formlen „I Hans Majestæt Kongens Navn“ benyttes, medens

de øvrige Udfærdigelser allene skulle udstedes i Rettens Navn.

§ 7.

De med Formlen „I Hans Majestæt Kongens Navn“ udstedte Udfær¬

digelser blive forsynede med Vort Kongelige Segl. Til Forsegling af Cou¬

verter med Lak fører Appellationsretten et Segl, som indeholder Hertugdøm¬

met Slesvigs Vaaben med den Kongelige Krone og Omskrift „Kongelig

Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig.“

§ 8.

Forøvrigt har Appellationsretten med Hensyn til sin Forretningskreds

og den processuale Fremgangsmaade at lade de af Vor overordentlige Re¬

gjeringscommissær under 18de Septbr. 1850 Overjustitscommissionen med¬

deelte Forskrifter, forsaavidt ikke deri er indtraadt en Forandring ved de af

Os, angaaende den Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig anviste

Virkekreds, trufne Bestemmelser, tjene sig til Rettesnor. Fornemmelig har

samme med Hensyn til Brugen af det Danske og Tydske Sprog i Retter¬

gangssager at rette sig efter de i Commissoriet for Medlemmerne af Over¬

justitscommissionen af 18de Septbr. 1850 desangaaende trufne Bestem¬

melser.

Hvorefter Medlemmerne af Appellationsretten, Vore øvrige Embeds¬

mænd og samtlige Vore Undersaatter i Vort Hertugdømme Slesvig, samt

alle andre Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Patent angaaende Jurisdictionen paa de
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adelige Godser, det adelige St. Johanneskloster og i de octroierede

Koge i Hertugdømmet Slesvig:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Vort allerhøieste Patent af 3die Juni 1853 an¬

gaaende Jurisdictionen paa de adelige Godser, det adelige St. Johannes¬

kloster og i de octroierede Koge i Hertugdømmet Slesvig har været forelagt

Vore troe Provindstalstænder for Hertugdømmet Slesvig til Betænkning, og

efterat den af disse derover afgivne Betænkning har været Os allerunderda¬

nigst foredragen, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Alle af Besiddelsen af Patrimonialjurisdictionen flydende Rettigheder og

Forpligtelser skulle ophøre i de ommeldte Distrikter, og ville Vi af Vor Kasse

lade afholde de med Jurisdictionen forbundne Omkostninger, navnligen Cri¬

minalomkostningerne. Som Følge deraf skulle de Indtægter, der ere for¬

bundne med Jurisdictionen, tilfalde de af Os udnævnte Embedsmænd eller

Vor Kasse.

§ 2.

De hidtil for de adelige Godsdistrikter og andre privilegerede Distrikter

i Hertugdømmet Slesvig med Hensyn til Civil= og Criminal= samt Politi¬

Inrisdictionen gjældende Bestemmelser, især den interimistiske Sporteltaxt af

2den December 1817, forblive i Kraft, forsaavidt de ikke stride imod denne
Anordning.

§ 3.

Det adelige St. Johanneskloster, de adelige Godser og de octroierede

Koge, der ikke udgjøre sluttede Distrikter, ville Vi for Jurisdictionens Ved¬

kommende have indlemmede i de tilgrændsende Herreder eller andre Land¬

Jurisdictioner. Derimod skal der af de sluttede adelige Godsdistrikter og af

de 5 Nordstrandske Koge dannes særegne Jurisdictioner, nemlig af de til det

Dänischwohlder og Svansener Godsdistrikt hørende Godser et Herred under

Navn af Eckernførde Herred, af de til det første Angler Distrikt hørende

Godser: Bruusholm, Bockhagen, Dollroth, Düttebüll, Gelting, Niesvraagaard,

Øe med Hasselberg, Østergaard, Ohrfeld, Priesholt, Røst, Rundtoft, Sand¬

bek og Tøstorff et Herred under Navn af Cappel Herred og af de fem

Nordstrandske Koge et Herred under Navn af Nordstrand Herred.

§ 4.

Ifølge det Foranstaaende skulle:

1) Godserne Boelschuby, Fahrenstedt, Flarupgaard, samt det adelige St.

Johannesklosters Gaard i Byen Slesvig og dets Besiddelser i Kahleby,

Struxdorff, Tolk og Nübel henlægges til Struxdorff Herred,
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2) St. Johannes Klosterets Besiddelser i Brodersby, Boren og Raben¬

kirchen til Slies= og Fysing=Herreder,

3) Det nævnte Klosters Besiddelser i Kropp og Haddeby, saavelsom Bør¬

mer= og Megger=Kog, til Kropp= og Meggerdorff=Herreder,

Godserne Freienwillen, Lundsgaard og Weseby til Huusby Herred,4)

Godserne Grünholz. Svensby, Südensee til Ny=Herred,5)

6) Godserne Unevad, Nordgaard og Nybøl til Munkbrarup=Herred,

7) Kleinseer Kog til Landskabet Stapelholm,

Godset Hoyersworth, Wilhelminen=Kog, Grothusen=Kog, Alter=Augusten8)

Kog, Neuer=Augusten Kog til Landskabet Eiderstedt,

Godset Mirebøl, Sophie=Magdalene Kog, Desmercieres=Kog, Reussen9)

Kog, Louise=Reussen Kog, den nye Sterdebøller Kog med Udendigs

Jorderne til Bredsted Amt,

Grevskabet Reventlow=Sandberg og Godserne Ballegaard og Bøgskov10)

til Nybøl Herred,

Godserne Ahretoft, Grøngrøft, Laygaard, Skovbølgaard og Søgaard11)

til Lundtoft Herred,

Godserne Boverstedt, Bølsbøl, Fresenhagen, Gaarde, Hogelund, Karr¬12)

harde, Klixbøl og Lytjenhorn til Kjærherred,

Godset Toftum til Viding Herred,13)

Størtewerker Kog, Juliane=Marien Kog, Kleiseer Kog, Marien Kog,14)

Gammel Christian=Albrechts Kog, Ny Christian=Albrechts Kog og Dage¬

bøller Kog til Bøcking Herred,

Friederichen Kog og Ruttebøller Kog til Høier Herred,15

Godserne Gram og Nybøl til Frøs= og Kalslund=Herreder.16)

§ 5.

For Eckernførde Herred ville Vi allernaadigst udnævne en Herredsfoged

og en Retsskriver, der skulle have Bopæl i Eckernførde, og for Cappel Herred

ligeledes en Herredsfoged og en Retsskriver, der skulle have Bopæl i Cappel,

ligesom for Nordstrand Herred en Herredsfoged, der skal have Bopæl paa

Øen Nordstrand.

De sædvanlige Terminer og andre Forhandlinger i civile Sager fore¬

tages paa det Sted, hvor Dommeren boer.

§ 6.

De vedkommende Herredsfogder eller andre Dommere i de ovenfor,

§§ 3 og 4, nævnte Jurisdictioner varetage alle, hidtil Justitiarerne og de

øvrige Patrimonial=Dommere paaliggende Forretninger, og have desuden De¬

posita i deres Forvaring. Dog skulle de af Patrimonial=Dommerne hidtil

førte Panteprotokoller for Fremtiden føres af Retsskriverne og Actuarerne.
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§ 7.

Vi ville allernaadigst have bemyndiget Vort Ministerium for Hertug¬

dømmet Slesvig til at foranstalte det Fornødne til denne Anordnings Jværk¬

sættelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Behandlingen af Criminalsager i første Instants:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til en Forordning for Hertugdømmet Sles¬

vig angaaende Behandlingen af Criminalsager i første Instants har været

forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig til Betænk¬

ning, og efterat den af disse derover afgivne Betænkning har været Os

allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Alle Undercriminalretter i Vort Hertugdømme Slesvig have i Frem¬

tiden at afsige Dom i enhver Criminalsag, som i første Instants rettelig

henhører under deres Behandling, uden Hensyn til Straffens Grad.

§ 2.

I alle Sager, hvor Underretten finder, at Straffen vil være at be¬

stemme til mere end 1, dog mindre end 5 Aars Tugthuusstraf, eller en

tilsvarende anden Straf, skal Retten, forinden Dommen afsiges, være pligtig

til at adspørge den Tiltalte, om han ønsker en Defensor beskikket, og, saa¬

fremt dette ønskes, foranstalte det i saa Henseende Fornødne. Finder Ret¬

ten, at Straffen vil falde ud til 5 Aars Tugthuusstraf eller høiere Straf,

er den pligtig til ubetinget at beskikke en Defensor.

§ 3.

Naar Nogen er bleven dømt til mere end 1, dog mindre end 10

Aars Tugthuusstraf, eller en tilsvarende Straf, skal Retten uopholdelig ad¬

spørge den Domfældte, om han ønsker imod Dommen at supplicere til Vor

Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig, samt, saafremt saadant begjæres,

foranstalte det Fornødne til Iværksættelsen af en saadan Supplication. Er

Nogen dømt til 10 Aars Tugthuusstraf eller høiere Straf, skal Retten ube¬

tinget foranstalte Sagen undergivet Appellationsrettens Paakjendelse.

§ 4.

Om enhver i en Criminalsag afsagt Dom skal Underretten inden 8

Dage tilstille Vor Oversagfører for Hertugdømmet Slesvig en med en Af¬

skrift af Dommen ledsaget Underretning samt, naar Dommen lyder paa
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større Straf end 1 Aars, men ringere end 10 Aars Tugthuusstraf, derved

tillige meddele, om en Defensor har været beskikket, og om den Domfældte

har erklæret at ville supplicere, eller ikke.

§ 5.

Dersom det ansees som fornødent, kan Vor Oversagfører mod en af

en Underret i en Criminalsag afsagt Dom inden Udløbet af 10 Dage fra

den Dato at regne, under hvilken Dommen er ham meddeelt (§ 4), inter¬

ponere Supplication til Vor Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig, og

har da inden 3 Uger derefter at iværksætte Supplicationen ved Appella¬

tionsretten, saafremt ikke denne undtagelsesviis maatte bevilge ham en læn¬

gere Frist.

§ 6.

De Criminalsager, som ifølge Lovgivningen ere underkastede fiscal Be¬

handling, skulle i Fremtiden i første Instants anhængiggjøres for vedkom¬

mende Underret.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig,

angaaende adskillige Civilsagers Behandling i første Instants:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat et Udkast til en Forordning for Hertugdømmet

Slesvig angaaende Behandling af forskjellige Civilsager i første Instants

har været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig

til Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne Betænkning har

været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

De private Retssager, som ifølge den gjældende Lovgivning endnu i

første Instants ere at anlægge ved Vor Appellationsret for Hertugdømmet

Slesvig, saasom Sager angaaende allerhøist confirmerede Testamenter eller

Administrativsager, der ifølge Instruxen for Overdicasterierne af 15de Mai

1834 § 24 henvises til Rettergang, saavelsom de Retssager, der paa Vore

eller Vore Ministeriers Vegne (fiscale Sager) ad Civilprocessens Vei an¬

lægges, allene med Undtagelse af Toldcontraventionssager, skulle i Fremtiden

anlægges ved den vedkommende Underret og ere i første Instants at paa¬

kjende af denne Ret.

§ 2.

Forsaavidt Vor Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig efter den

nugjældende Lovgivning i Sager mod Vore Ministerier (Forordning af 9de
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Juli 1840) eller mod Communer har at fungere som første Instants, samt,

forsaavidt dette er Tilfældet, naar flere Personer, der ei have samme Værne¬

thing, sagsøges under een Sag, saavelsom naar den ellers vedkommende

Underret paa Grund af særlige Forhold er incompetent, har bemeldte Vor

Appellationsret i Fremtiden efter derom af Sagsøgeren gjort Begjæring at

udnævne en Commission eller at committere en Underret til Sagens Be¬

handling og Paakjendelse i første Instants.

§ 3.

Toldcontraventionssager skulle i Fremtiden af Vor Oversagfører anlæg¬

ges ved Underretten paa det Sted, hvor Forseelsen er begaaet, i Kjøb¬

stæderne ved den ordinære civile Ret, men i Landdistrikterne ved den i sum¬

mariske Processer competente Ret eller Dommer. Denne Ret har at paa¬

kjende Sagen samt at varetage, hvad der ifølge Toldforordningen af 1ste

Mai 1838 §§ 290—295 paalaae saavel de der omhandlede Underretter

som den forhenværende Overret.

Mod Underrettens Dom kan saavel Vor Oversagfører som den Til¬

talte uden Hensyn til Gjenstandens Værdi (Toldforordning af 1ste Mai

1838 § 287, anden Passus) supplicere til Vor Apellationsret for Hertug¬

dømmet Slesvig, og skal Sagen derefter af Vor Appellationsret behandles

efter de for Civilprocessen gjældende Regler, idet Toldforordningen af 1ste

Mai 1838 § 296 herved ophæves.

§ 4.

Forsaavidt Parterne efter de almindelige Grundsætninger for den sles¬

vigske Proces ere beføiede til at vedtage et andet Værnething end det lov¬

bestemte, eller til at forbigaae Sagens Behandling ved Underretten, skal

denne Beføielse ogsaa tilstedes dem ved de i denne Forordning omhandlede

Sager.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 4de Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende testamentariske Dispositioners Retsgyldighed uden allerhøieste

Confirmation:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til en Forordning angaaende testamentariske

Dispositioners Retsgyldighed uden allerhøieste Confirmation har været fore¬

lagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig til Betænkning,

og efterat den af disse derover afgivne Betænkning har været Os allerun¬

derdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:
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§ 1.

Enhver, som har Disposttionsret over sine Eiendele og er ved sund

Fornuft, skal i Fremtiden være berettiget til, ved en Erklæring af sin sidste

Villie, uden at Vor allerhøieste Confirmation derpaa er fornøden, retsgyldig

at disponere over samtlige sine frie Eiendele med Undtagelse af den sædvan¬

lige Pligtlod til Livsarvinger og Ascendenter, nemlig Halvdelen af Arvela¬

derens frie Eiendele, naar der ere 5 eller flere til Pligtlod berettigede Ar¬

vinger, og Trediedelen, naar der ere færre saadanne Arvinger.

§ 2.

Naar imidlertid Nogen agter ved en testamentarisk Disposition at op¬

rette en Stiftelse eller et Fideicommis, skal fremdeles Vor allerhøieste Con¬

firmation dertil være fornøden, hvorimod Testamentets øvrige Bestemmelser

ligefuldt strax skulle have Gyldighed.

§ 3.

Med Hensyn til testamentariske Dispositioner over Fæstegods skal det

have sit Forblivende ved Bestemmelserne i Patenterne af 25de October 1825

og 17de Februar 1842, saaledes at den i Forordningen af 14de April 1766

foreskrevne Arvefølge ikke ved nogen testamentarisk Disposition kan forandres,

undtagen forsaavidt som det er den Fæstebesidder, som ikke efterlader Livs¬

arvinger, tilladt ved en saadan, efter dertil erhvervet Samtykke fra Overøv¬

righeden samt under Forbehold af allerhøieste Stadfæstelse, oprettet Dis¬

position at overdrage Fæstegodset til sin efterlevende Ægtesælle.

§ 4.

Naar en testamentarisk Disposition er egenhændig skreven, dateret og

underskreven af Disponenten, og, ifald Disponenten er et Fruentimmer, der¬

hos er forsynet med hendes Curators Medunderskrift, ere ingen videre For¬

mer for Oprettelsen fornødne.

Er dette ikke Tilfældet, men Testamentet dog skriftlig er udfærdiget,

skal Disponenten i Overværelse af tvende dertil tilkaldte, ærlige, uberygtede

og skrivkyndige Mænd, som kunne aflægge Vidnesbyrd for Retten, samt i

Overværelse af en Øvrighedsperson eller Retsbetjent paa det Sted eller i

det Distrikt, hvor Handlingen foretages, eller af en Notarius (alt efter de

paa ethvert Sted derom gjældende Regler) eller paa Landet af Stedets

Sognepræst, udtrykkelig ved Testamentets Foreviisning erklære, at deri inde¬

holdes hans eller hendes sande sidste Villie, samt derhos i de fornævnte

Personers Nærværelse selv (og naar det er et Fruentimmer tillige hendes

Curator) med sit Navns Underskrift eller andet sædvanligt Mærke undertegne

Dispositionen.

Derefter skulle Vidnerne medunderskrive samme, og skal den tilkaldte
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Øvrighedsperson, Retsbetjent, Notarius eller Præst egenhændig med Navns

Underskrift og vedføiet Segl under Dokumentet attestere:

at Disponenten ved sund Fornuft saavel har erkjendt Dispositionen for

sin sande Villie som og egenhændig tilligemed Vidnerne (eventualiter og¬

saa tilligemed Curator) har undertegnet samme, og at alt dette er skeet i

alle de Paagjældendes Nærværelse.

Vil Nogen mundtlig erklære sin sidste Villie, skal han foretage Saa¬

dant i Overværelse af de ovennævnte til et skriftligt Testaments Vedkjen¬

delse fornødne Perfoner og for disse tilkjendegive sin Villie. Den tilkaldte

Øvrighedsperson, Retsbetjent, Notarius eller Præst skal nedskrive den erklæ¬

rede Villie, oplæse det Nedskrevne tydeligt for Disponenten og adspørge

denne, om sammes sande Villie stemmer overens med og indeholdes i, hval

der saaledes er nedskrevet. Derefter skal han lade Disponenten, naar samme

dertil er istand (event. tilligemed Curator) saavelsom Vidnerne under¬

skrive Dispositionen, og dernæst selv med egenhændig Navns Underskrift

og vedføiet Segl under Disposttionen attestere, at Alt saaledes er foregaaet,

medens Disponenten var ved sund Fornuft, og i alle de Paagjældendes

Overværelse.

Naar de for testamentariske Dispositioners Vedkjendelse eller mundtlige

Dispositioners Udfærdigelse saaledes foreskrevne Former ikke findes at være

iagttagne, skal den tilkaldte Øvrighedsperson, Retsbetjent, Notarius eller

Præst, saalænge Disponenten lever, være pligtig til paa egen Bekostning at

foranstalte det Manglende tilføiet eller Forretningen omgjort.

Naar en testamentarisk Disposition ikke er oprettet eller vedkjendt paa

den oven foreskrevne Maade, har den ingen Retsgyldighed.

§ 5.

Til testamentariske Dispositioner skal, forsaavidt Disponenten ikke ifølge

almindelige Regler er fritagen for Brug af stemplet Papir, benyttes stemplet

Papir af 2den Klasse Nr. 6 til 1 Rbd. 64 ß., og bliver den Forpligtelse,

der har paahvilet Beboerne i flere Stæder og Distrikter til dertil at bruge

stemplet Papir af 1ste Klasse, herved ophævet.

§ 6.

Naar Nogen ønsker at deponere en forseglet testamentarisk Disposition

i Retten paa det Sted, hvor han har fast Ophold, er vedkommende Rets¬

betjent forpligtet til at modtage samme og at udstede et Beviis for Modta¬

gelsen samt derefter at opbevare Dokumentet i uskadt Stand.

§ 7.

Bestemmelserne i denne Forordning komme ikke til Anvendelse paa te¬

stamentariske Dispositioner af de Personer, som ved Forordningens Kund¬
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gjørelse allerede ere afgaaede ved Døden; derimod ere de at anvende paa

Dispositioner af de Personer, som ved Forordningens Kundgjørelse endnu

ere i Live, om end Dispositionen tidligere er oprettet.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 11te Januar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Provisorisk Forordning for Hertugdømmet

Slesvig angaaende Dærnepligten:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til en provisorisk Forordning for Hertug¬

dømmet Slesvig angaaende Værnepligten har været forelagt Vore troe Pro¬

vindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig til Betænkning, og efterat den af

disse derover afgivne Betænkning har været Os allerunderdanigst foredraget,

byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Alle Mandspersoner i Vort Hertugdømme Slesvig, som ere Vore ind¬

fødte Undersaatter, saavelsom de, der efter Bestemmelserne om Indfødsretten

ere at ansee lige med disse, ere uden Hensyn til Stand eller Herkomst

Værnepligten underkastede.

Den samme Forpligtelse paahviler de i Udlandet fødte Personer, som

have taget fast Ophold i Vort Hertugdømme Slesvig, forsaavidt ikke en

Convention med en fremmed Stat eller de Paagjældendes Undersaatsforhold

til en saadan maatte være tilhinder derfor.

§ 2.

De, der hidtil have været fritagne for Værnepligten, hvad enten saadan

Frihed er grundet paa Fødsel eller først senere er erhvervet, skulle, forsaavidt

de ere fødte i Aaret 1826 eller senere, være Værnepligten underkastede lige

med den hidtil værnepligtige Befolkning.

De derimod, som ere fødte forinden den 1ste Januar 1826, forblive i

Besiddelse af den tidligere erhvervede Frihed.

§ 3.

De hidtil Værnepligtige, der ere fødte forinden den 1ste Januar 1826

og i Henhold til den tidligere Lovgivning have erhvervet Fritagelse for Ud¬

skrivning, vedblive at beholde denne Frihed, saalænge der ikke indtræder en

saadan Forandring i deres Stilling, som efter den tidligere Lovgivning vilde

inddrage dem under Udskrivningen.

§ 4.

For Værnepligtens Opfyldelse ere fritagne:
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1) de ordinerede Geistlige,

2) de ved Kjøbstads= og Distriktsskoler fast ansatte Skolelærere.

§ 5.

Alle de, som ere dømte paa Æren eller have lidt Straf af offentligt

Arbeide, ville, som uværdige til at tjene i Armeen eller paa Flaaden, være

at udelukke af samme, dog uden at de derfor ere fritagne for at anvendes

ved særlige Arbeidscommandoer eller deslige, i hvilket Øiemed de forblive

staaende i Rullerne, indtil de opnaae den Alder, med hvilken Værnepligten

i Almindelighed ophører.

§ 6.

De indrullerede Søfolk ere under de i Søindrullerings=Forordningen

af 17de April 1838 nærmere angivne Betingelser ikkun forpligtede til Sø¬

tjeneste.

IHenseende til Beboerne paa Øerne ved Vestkysten af Hertugdømmet

Slesvig vil det indtil videre have sit Forblivende ved de hidtil gjældende

Bestemmelser.

Alle øvrige Værnepligtige have at opfylde deres Tjenestepligt ved Land¬

militæret, forsaavidt de ikke ifølge §§ 40—42 maatte overgaae i Sørullen.

§ 7.

Ved Anvendelsen af de Bestemmelser i nærværende provisoriske Lov,

hvorefter Rettigheder og Forpligtelser beroe paa en vis Alder, beregnes denne

stedse saaledes, at den Paagjældende kun ansees for at være saamange Aar

gammel, som han ved Calenderaarets Begyndelse havde fyldt, saa at f. Ex.

i Aaret 1853 den, der er født i Aaret 1828, betragtes som 24 Aar gam¬

mel, den i 1829 fødte som 23 Aar gammel og den i 1830 fødte som 22

Aar gammel o. s. v.

§ 8.

Enhver Mandsperson bliver, saasnart han er confirmeret, at indføre i

Lægdsrullen, til hvilken Ende Sognepræsten har, strax efter den stedfundne

Confirmation, at gjøre Anmeldelse om de confirmerede Drenge. Som Følge

heraf bortfalder i Fremtiden de Udskrifter af Kirkebøgerne, som tidligere af

Præsterne bleve indgivne ved Aarets Slutning over fødte Drengebørn; hvor¬

imod Udskriften af Kirkebogen over de i Aarets Løb Bortdøde, forsaavidt

disse ifølge deres Alder maatte være opførte i Lægdsrullen, vil, som hidtil,

være at indgive ved Aarets Slutning. Præsterne have at indsende Forteg¬

nelserne over de Confirmerede, saavelsom over de bortdøde Værnepligtige til

Lægdsforstanderne, som have at fremsende dem gjennem Øvrighederne og de

Distriktsdeputerede til Generalkrigscommissæren.

Bekjendere af andre Confessioner, end den evangelisk=lutherske og refor¬
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meerte, skulle, forinden de fylde deres 16de Aar, anmeldes for Lægdsforstan¬

deren for at indføres i Rullen.

Forsømmes dette blive de ved Sessionen at ansee med en Mulkt af

2 Rbd., hvilken Mulkt gjentages for ethvert af de paafølgende Aar, An¬

meldelsen forsømmes, indtil de Paagjældende ere pligtige til at møde for

Sessionen.

Den samme Forpligtelse paalægges Fremmede som nedsætte sig her i

Hertugdømmet, saavel med Hensyn til deres Børn som til dem selv, forsaa¬

vidt de ere i det i § 1 omhandlede Tilfælde og ei endnu have opnaaet den

i nærværende provisoriske Lovs § 29 ommeldte Alder.

§ 9.

Alle Mulkter, der skulle erlægges efter denne provisoriske Lov, tilfalde

vedkommende Fattigvæsen.

§ 10.

Ingen andre Fritagelser eller Begunstigelser med Hensyn til Værne¬

pligtens Opfyldelse kunne herefter tilstedes end de, der have Hjemmel i nær¬

værende provisoriske Lov.

§ 11.

Udskrivningen til Hæren skeerpaa de anordnede Sessioner i Overens¬

stemmelse med de Forskrifter, som nu ere eller i Fremtiden maatte blive

givne.

§ 12.

Med 22 Aars Alderen indtræder den almindelige Forpligtelse til Land¬

krigstjenesten, til hvilken Ende enhver Militærpligtig har personlig at frem¬

stille sig for den med Hensyn til Udskrivningen anordnede Session, til Be¬

dømmelse og Behandling i Overensstemmelse med de i saa Henseende gjæl¬

dende Regler. Officerer, samt de Underofficerer eller Menige, som forinden

Udskrivningsalderen have paataget sig 8 Aars stadig Tjeneste, fritages, saa¬

længe de tjene i Hæren, for at møde og behandles paa Sessionerne.

§ 13.

For den almindelige anordnede Undersøgelse af Sessionslægerne blive

de at fritage, som selv anmelde sig som fuldkommen tjenstdygtige og derom

medbringe en autoriseret Læges Attest.

§ 14.

De, som ved dette Møde befindes at have saadanne Svagheder eller

Mangler, der gjøre dem for stedse uskikkede til al Krigstjeneste, har Sessio¬

nen strax at udslette af Rullen og at meddele Fripas.

§ 15.

De, der med 22 Aars Alderen ei endnu befindes at have en Høide
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af 61 Tommer, sjællandsk Maal, eller den fornødne Legemsdygtighed, eller

som lide af nogen Svaghed eller Legemsfeil, der antages at kunne hæves,

og som af den Grund forbigaaes ved Udskrivningen, have atter at møde med

23 Aars Alderen, og hvis de da findes at være i lige Tilfælde, med 24

Aars Alderen. Befindes de da at være tjenstdygtige, behandles de lige med det

22aarige Mandskab; men de, som ei endnu til den Tid befindes at være

tjenstdygtige til den staaende Hær, blive enten at udslette af Rullen, saa¬

fremt de findes uskikkede til al Krigstjeneste, eller, forsaavidt de maatte fin¬

des brugbare til anden militær Tjeneste, at behandle i Overensstemmelse

med § 34.

§ 16.

I Fredstid kan Enhver, naar han med den sædvanlige Udskrivningsal¬

der for Sessionen derom fremsætter eller lader fremsætte Begjæring, erholde

Udsættelse med at behandles til Udskrivning for eet eller flere Aar indtil

hans 25de Aar.

Ved Udløbet af den tilstaaede Frist har den Vedkommende personlig

at fremstille sig og bliver da at behandle lige med det 22aarige Mandskab.

Den, som da uden lovligt Forfald udebliver fra Sessionen, betragtes som

forlods udskreven; men saafremt han ved senere Undersøgelse skulde befindes

at være utjenstdygtig til Soldat, bliver han af Sessionen at idømme en

Mulkt af 10 til 20 Rbd.

§ 17.

Det tillades Enhver, som ei har opnaaet Udskrivningsalderen, men er

18 Aar eller derover forsaavidt han har det fornødne Maal og ellers er

fuldkommen tjenstdygtig, ved Sessionen at lade sig forlods udskrive og at

indtræde i den staaende Hær som Menig paa de sædvanlige Vilkaar. Der¬

imod kan den Værnepligtige først med det 21de Aars Alder, naar han saa¬

ledes anmelder sig for Sessionen, stedes til Lodtrækning og behandles lige

med det 22aarige Mandskab.

§ 18.

Overhovedet tillades det unge Mennesker, som have opnaaet 18 Aars

Alderen og have paataget sig 8 Aars stadig Tjeneste i Hæren i Underoffi¬

ceersklassen eller som Menige, paa denne Maade at udtjene deres Værne¬

pligt; men den Tid, i hvilken Nogen alt forinden det 18de Aar maatte have

været ansat i saadan Stilling, skal ikke i denne Henseende kunne komme ham

tilgode. Skulde den Paagjældende udtræde af sin Stilling, forinden han har

gjort de 8 Aars Tjeneste, bliver han, hvis han har tjent 5 Aar eller der¬

over, at overføre i Forstærkningen; i modsat Fald bliver han, hvis han er

under 22 Aar, at behandle til Udskrivning lige med sine Jevnaldrende, som
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om han ingen Tjeneste havde gjort, men er han ældre, da bliver han at be¬

handle, som om han havde været udskreven med 22 Aars Alderen.

§ 19.

Officerer opfylde deres Værnepligt ved 8 Aars stadig Tjeneste i denne

Egenskab, tilbagelagt efter det 18de Aar. Afskediges en Officeer, forinden

han har gjort de 8 Aars Tjeneste, bliver han, hvis han har tjent 5 Aar

eller derover, at overføre til Forstærkningen, men i modsat Fald at behandle

lige med sin Aldersklasse.

Den Officeer, som ikke er antagen til stadig Tjeneste, kan kun opfylde

sin Værnepligt ved 16 Aars Tjeneste.

§ 20.

Der udskrives aarlig saameget Mandskab, som Krigsbestyrelsen fastsætter.

Sessionerne afholdes om Efteraaret. Fordelingen paa de forskjellige Udskriv¬

ningsdistrikter, hvilken foretages af Generalkrigscommissæren, efterat Sessio¬

nerne ere endte, skeer i Forhold til det Antal af tjenstdygtigt Mandskab, der

ifølge de paa Sessionen erholdte Oplysninger staaer for Udskrivning, ligesom

der ogsaa ved denne Fordeling bestemmes hvormange Mand af hvert Di¬

strikt der skulle anvendes til de forskjelligeVaabenarter, og maa den skee

efter den Grundsætning, at ligesom de paa Sessionerne udtrukne Nummere

(§ 22) afgjøre, hvo der strax skal indkaldes og hvo ikke, saaledes ville og¬

saa de, der have trukket de lave Nummere, forsaavidt de besidde den fornødne

Tjenstdygtighed, være at anvende til de Stillinger, i hvilke Tjenesten efter

sin Beskaffenhed og Længde er strengest.

Det udskrevne Mandskab benyttes i Overensstemmelse med Armeens

Organisationsplan.

§ 21.

Af det tjenstdygtige Mandskab, der staaer for Udskrivning, antages

først de, som frivillig melde sig til at forrette Tjeneste paa de sædvanlige

Vilkaar.

§ 22.

For at bestemme, hvilket af det paa Sesstonen udskrevne Mandskab der

skal indkaldes strax og hvilket der skal forbigaaes indtil videre, bliver der ved

Sessionen at foretage Lodtrækning, deels af de til den staaende Hær Tjenst¬

dygtige og deels af det Mandskab, der bedømmes tjenligt til Trainkudske.

Denne Lodtrækning, der foretages særskilt for hver af de to nævnte

Klasser, indrettes saaledes, at der fra hvert Udskrivningsdistrikt trækkes Num¬

mere fra Nr. 1 opad. De, der erholde de lavere Nummere, indkaldes til

Tjeneste fremfor dem, der erholde de høiere Nummere, og hver Mand er

berettiget til selv at udtage sit Nummer.
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Lodtrækningen bliver for hvert særskilt Distrikt uagtet den foregaaer

paa flere Dage efter hinanden, at ansee som een fortsat Handling, til hvil¬

ken Ende der ved Sessionens Begyndelse i hvert Distrikt nedlægges i Lod¬

trækningsapparaterne et saa stort Antal Lodder, som rundeligen svarer til det

Antal af de ovennævnte 2 Klasser af Mandskab, der kan antages at findes

i Distriktet. Efter endt Lodtrækning hver Dag blive Lodtrækningsappara¬

terne af Sessionen at forsegle og at tage i Bevaring, indtil de den følgende

Sessions=Dag aabnes for atter at afbenyttes. De Nummere, der da den

sidste Dag blive tilbage i Apparaterne som ei udtrukne, udtages og noteres

af Sessionen i Lodtrækningslisterne som udgaaede.

Derefter forfattes Lodtrækningslisterne, hvilke angive den Følgeorden,

hvori Mandskabet, under Iagttagelse af dets Qvalification til de forskjellige

Vaabenarter eller de forskjellige Slags Tjenester, bliver at indkalde.

Disse Lodtrækningslister blive af vedkommende Amtmand, Distriktsde¬

puterede &amp;c. at foranstalte trykte og omdeelte til samtlige Lægdsforstandere

og Lægdsmænd. De dermed forbundne Udgifter godtgjøres af den Konge¬

lige Kasse.

§ 23.

Ligesom Sessionen har at bedømme, om en Værnepligtig er tjenstdyg¬

tig eller ikke, saaledes bør den ogsaa bestemme, til hvilken eller hvilke Vaa¬

benarter enhver Mand skal ansees tjenstdygtig, hvorom Lodtrækningslisterne

gives Vedtegning.

§ 24.

Den, der paa Grund af sit udtrukne Nummer ei strax udtages til Sol¬

dat, skal dog være pligtig, om fornødent, at underkastes Vaabenøvelse og

bliver at betragte som overcomplet Soldat, saaledes at han, indtil de ved

næste Session udskrevne Rekrutter ere vaabenøvede, kan indkaldes til Dækning

af opstaaede Vacancer. De, der ei saaledes i dette Tidsrum ere blevne an¬

vendte, ansættes ved den paafølgende Session i Forstærkningen, ved hvilken

Session de dog kunne underkastes Udskrivning til den staaende Hær, saafremt

det da for Udskrivning staaende Mandskab ikke maatte være tilstrækkeligt til

det bestemte Rekrutcontingent. For dem, der saaledes senere udtages, bereg¬

nes Tjenestetiden ligesom for den Aldersklasse, med hvilken de have mødt til

Lodtrækning. Saadant Mandskab kan, naar 2 Aar ere forløbne, efterat det

har mødt til Lodtrækning, ikke mere udskrives til den staaende Hær.

§ 25.

I Fredstid blive de, som uden lovligt Forfald udeblive fra den Session,

hvor de skulle behandles til Udskrivning, paa den følgende Session at ud¬

Dep. Tid. Nr. 7 og 8. 1854.
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skrive forlods, saafremt de befindes tjenstdygtige, men i modsat Fald af Ses¬

sionen at ansee med en Mulkt af 10 til 20 Rbd.

Den, som uden lovligt Forfald ogsaa udebliver anden Gang fra Ses¬

sionen, skal, naar han antræffes inden paafølgende Session og befindes tjenst¬

dygtig, afgives til vedkommende Troppeafdeling til 4 Aars stadig Garnisons¬

tjeneste; men befindes han at være utjenstdygtig, ansees han af Sessionen

med en Mulkt af 20 til 40 Rbd.

Antræffes han ikke forinden den tredie Session, og han heller ikke selv

fremstiller sig for samme, skal han ansees som den, der forsætlig søger at

unddrage sig Værnepligtens Opfyldelse. Der bliver da at lægge Beslag paa

den Formue, som han maatte besidde eller erhverve her i Landet, indtil han

antræffes, eller hans Formue paa Grund af hans Død eller ifølge Bestem¬

melserne i Forordningen af 9de Novbr. 1798 og Patentet af 21de April 1840

tilfalder hans Arvinger. Antræffes han inden sit 30te Aar, skal han afgives

til vedkommende Troppeafdeling til 4 Aars stadig Tjeneste, saafremt han be¬

findes tjenstdygtig. Befindes han derimod ikke at være tjenstdygtig, eller han

først antræffes efter 30 Aars Alderen, bliver han at tiltale og at idømme

Straf af simpelt Fængsel indtil 6 Maaneder og iøvrigt at behandle efter

§ 33.

I Krigstid ville de, der uden lovligt Forfald udeblive fra den Ses¬

sion, hvor de skulle behandles til Udskrivning, strax blive at betragte som

forlods udskrevne.

§ 26.

Enhver, der er udskreven til den staaende Hær, og ei endnu er indtraadt

i den militære Tjeneste, er berettiget til at stille for sig og til den Ende

selv at skaffe en Mand tilveie, som stal træde i hans Sted. Stillingen skeer

ved den paagjældende Troppeafdeling, og kan ikke ansees som berigtiget, for¬

inden Krigsbestyrelsen dertil har meddeelt sit særlige Samtykke.

Den, som vil lade sig stille for en Anden, maa enten høre til de endnu

fuldkommen Værnefrie, eller jelv være frigjort for Tjeneste ved den staaende

Hær og endelig overført i Forstærkningen.

Ingen maa dertil antages, som ei er fuldkommen tjenstdygtig saavel i

Almindelighed som isærdeleshed til den Tjeneste, han ønsker at paatage sig.

Han maa ei allene ikke have udstaaet nogen Straf, der gjør ham uværdig

til at tjene i Armeen, men han maa og bevise sit gode Forhold ved Attest

fra vedkommende Øvrighed, i hvis Embedskreds han senest har havt fast

Ophold. Er den Paagjældende en udtjent Militær, har han at fremlægge

lignende Attest fra sin Esladrons= eller Compagnichef, tilligemed Oplysning

om, hvorvidt han er skikket til Tjenesten.
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Ordentligviis maa ingen gift Mand, som ei er Underofficeer eller en

til samme Klasse hørende Militær, antages som Stillingsmand. Heller ikke

maa Nogen dertil antages med høiere Alder end 28 Aar, medmindre han

har udtjent i den staaende Hær, i hvilket Tilfælde han dog ei maa være

over 32 Aar gammel. Fra denne sidste Regel gjøres dog Undtagelse med

Hensyn til udtjente Underofficerer og andre i Klasse med disse staaende Mili¬

tære, som kunne antages indtil det 40de Aar, naar vedkommende Troppe¬

afdeling ønsker at beholde dem og erklærer dem fuldkommen istand til at

paatage sig ny Tjeneste i den hele for Tjeneste i den staaende Hær be¬

stemte Tid.

Stilleren bør være ansvarlig for den af ham stillede Mand, indtil denne

er mødt ved den paagjældende Troppeafdeling og af samme befunden tjenst¬

dygtig, hvorom Stilleren strax bliver at underrette. Kan den Stillede ikke

strax erklæres for fuldkommen tjenstdygtig, men eiheller ansees som ligefrem

kassabel, skal derom ligeledes meddeles Stilleren Underretning, og forbliver

han da ansvarlig for den Stillede indtil Udløbet af 4 Uger efterat denne

er mødt. Erklæres han da for utjenstdygtig, bliver derom uopholdelig at

meddele Underretning til Stilleren, som da tilholdes enten selv at møde eller

igjen at stille en Anden, og vil det beroe paa vedkommende Troppeafdelings

Bestemmelse om Mødet skal finde Sted strax eller først med næste Hold

Rekrutter. For dette Ansvar fritages dog de, der stille udtjente Underoffi¬

cerer eller andre i Klasse med disse staaende Militære, der have erholdt Stil¬

lingstilladelse og endnu staae i fast Tjeneste.

Den, der stiller en Forstærkningsmand, som ikke har tjent i den staa¬

ende Hær, gaaer selv over i Forstærkningen i Stillingsmandens Plads. Har

denne derimod udtjent i den staaende Hær, eller er han fri for Værnepligt,

bliver Stilleren strax at ansætte i Forstærkningen; dog kan han ikke indkal¬

des til nogensomhelst militær Tjeneste, forinden de 8 Aar ere forløbne, for

hvilke han har stillet for sig til den staaende Hær. I Forstærkningen bliver

Stilleren staaende indtil han efter § 33 er berettiget til at udslettes af

Rullen.

Ved Stilling til den staaende Hær bortfalder for Fremtiden den Kjen¬

delse som ifølge de tidligere Bestemmelser blev erlagt til Christians Pleie¬

huus i Eckernförde.

§ 27.

Ønsker Nogen, som har opnaaet 18 Aars Alderen, men ei endnu er

endeligen behandlet paa Sessionen, at frigjøre sig for Tjeneste ved den staaende

Hær ved at stille for sig, da kan han, uden Hensyn til om han er tjenst¬
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dygtig eller ikke, af Sessionen begjære sig forlods udskreven og derefter

stille en Mand overensstemmende med de Regler, som indeholdes i § 26.

§ 28.

Nummerbytning kan skee enten paa Sessionen eller for vedkommende

Troppeafdeling, naar den Mand, der ved Bytningen erholder det lavere Num¬

mer af Sessionen eller Troppeafdelingen erkjendes at have de Egenskaber,

som udfordres for at kunne stilles for en Anden, dog kun mellem de Værne¬

pligtige, som ere udskrevne paa Sessionerne for samme Aar, og som have

erholdt Vedtegning om at være tjenlige til samme Vaabenart.

§ 29.

Ved Forstærkningen bliver at ansætte:

De, som have udtjent ved den staaende Hær.3)

Herfra undtages imidlertid det Mandskab, som i Henhold til § 18

frivillig har ladet sig ansætte i Underofficeersklassen eller som Menige

og har gjort 8 Aars stadig Tjeneste, saavelsom de, der, paa Grund af

deres strengere Tjeneste ved den staaende Hær, ere fritagne for Tjeneste

ved Forstærkningen, hvilke fremtidig beholde denne Fritagelse, saalænge

ikke Bestemmelserne om hiin strengere Tjeneste ere ved Lov forandrede.

I Krigstid kan dog Ingen forlange Afsked ved den staaende Hær,

blot fordi han har tjent ved samme i den foreskrevne Tid; men den

vil kunne blive ham meddeelt, forsaavidt Forholdene tillade, at hans

Afgang strax erstattes.

De, som ved Lodtrækning have trukket de høiere Nummere og ikke ifølgeb)

de i § 24 givne Bestemmelser ere blevne indkaldte til Tjeneste.

De, som have stillet for sig til den staaende Hær.c)

d) De, som følge denne Lovs § 1, sidste Deel, blive Værnepligten under¬

kastet, forsaavidt de ere over 24 Aar, men under 30 Aar.

§ 30.

Det til Forstærkningen henhørende Mandskab, der ikke først har tjent i

Linien, skal være pligtigt til, naar forlanges, at indfinde sig i de anordnede

Jøvrigt har Forstærkningsmandskabet iExerceerskoler for at vaabenøves.

Fredstid ordentligviis ingen Tjeneste at forrette, hvorimod det har at møde

ved de anordnede Mynstringer; men i Krigstid anvendes det saaledes som

Omstændighederne kræve.

§ 31.

Naar Forstærkningen i Krigstid eller andre overordentlige Tilfælde skal

indkaldes under Vaaben, bliver i Reglen det Mandskab med yngre Indrulle¬

ringsaar at indkalde fremfor det med ældre.
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§ 32.

Egentlig Stilling med den Virkning, at Stilleren derved aldeles frita¬

ges for Tjeneste, kan ikke finde Sted til Forstærkningen; derimod kan en til

activ Tjeneste indkaldt Forstærkningsmand bytte med en anden til samme

Klasse hørende Værnepligtig, som ei er indkaldt, saaledes at den Sidste ind¬

træder i den Førstes Plads med Hensyn til en vis bestemt Tjeneste, saa at

de altsaa gjensidigen overtage hinandens Forpligtelser.

Saalænge der endnu ere fuldkommen Værnefrie tilbage, som kunne lade

sig stille, ere de til activ Tjeneste indkaldte Forstærkningsmænd berettigede til

at stille slige Personer for sig til en vis bestemt Deel af den dem paahvi¬

lende Tjeneste; dog maa Stilleren desuagtet forblive staaende i Forstærknin¬

gen, indtil hans Tjenestetid ved samme er udløben.

§ 33.

I Almindelighed er det udskrevne Mandskabs Tjenestepligt indskrænket

til 16 Aar, saa at Enhver, der med 22 Aars Alderen er behandlet til Ud¬

skrivning, med det 38te Aar udslettes af Rullen; men de, der med en tid¬

ligere eller senere Alder end 22 Aar ere blevne behandlede til Udskrivning,

have at udtjene de fulde 16 Aar, hvorfra dog undtages de, der ifølge Be¬

stemmelserne i § 15 ere endeligen behandlede til Udskrivning sildigere end

med det 22de Aar, da disse udslettes af Rullen med det 38te Aar.

Fremdeles skal og den, som en Tid lang forsætlig har unddraget sig

Værnepligten, udtjene sin fulde Tjenestetid saavel i den staaende Hær som i

Forstærkningen.

§ 34.

De Værnepligtige, som enten formedelst Mangel paa det anordnede

Soldatermaal eller paa Grund af nogen mindre betydelig Svaghed eller

Legemsfeil ei ansees skikkede til at tjene i Linien eller Forstærkningen, men

paa den anden Side ei heller kunne erklæres for aldeles utjenstdygtige,

blive, som hidtil, at henføre til en særegen Klasse, hvoraf det Mandskab

bliver at udskrive, som maatte behøves ved Armeen til de der forefaldende

Forretninger; det inddeles efter dets Tjenstdygtighed desaarsag i følgende 3

Afdelinger:

Infanteri=Pionerer og Ambulance=Soldater:

Hestevartere og kjørende Trainkudske;

Officeers=Oppassere og Sygevogtere.

Ved dette Mandskabs Indkaldelse til Tjeneste bliver at forholde paa

samme Maade, som er bestemt for Forstærkningen (§ 31).

Jøvrigt skal det være de Værnepligtige, som ere udskrevne til nogen

Tjeneste af det ovennævnte Slags, tilladt at bytte med en anden til samme
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Klasse henhørende Værnepligtig, eller ogsaa at stille for sig paa samme

Maade som er bestemt for Forstærkningsmænd (§ 32).

I Trainkudskeklassen bliver Mandskabet staaende indtil det 38te Aar,

hvorefter det udslettes af Rullen.

Ingen Militærpligtig kan mod sin Villie befales at være Officeersop¬

passer.

§ 35.

Ihvorvel Forpligtelsen til at tjene i Armeen i Reglen ophører med

38 Aars Alderen, vil dog Enhver, endog efterat han har opnaaet denne Al¬

der, være pligtig til, naar Fædrelandet udsættes for fiendtligt Overfald, da

paa Opfordring af Regjeringen at gribe til Vaaben, for, saavidt han for¬

maaer, at medvirke til at afværge saadant Overfald.

§ 36.

Den Hertugdømmets Indvaanere saaledes paahvilende Værnepligt skal,

saalænge de ikke ere indkaldte til Tjeneste, ei være dem tilhinder i, at tage

Ophold, hvor de ville, indenfor Landets Grændser, dog at de, fra den Tid
de ere blevne optagne i Rullerne (§ 8), i Tilfælde af Flytning forsyne sig

med behørigt Beviis. Dette udstedes af Lægdsmanden paa det Sted hvor

den Vedkommende staaer i Rullen, og afleveres inden 8 Dage efter Ankom¬

sten paa det nye Opholdssted til Lægdsmanden sammesteds, der for Mod¬

tagelsen meddeler sin Tilstaaelse og derefter afleverer det til sin Lægdsforstan¬

der, som igjen besørger det tilstillet Udstederen. Forsømmelse hermed fra den

Værnepligtiges Side ansees med en Mulkt af 2 Rbd.

Ligeledes skal det staae enhver Landværnepligtig frit for, saafremt han

lager fast Ophold paa et andet Sted, end der, hvor han er opført i Lægds¬

rullen, at lade sig overføre til Lægdsrullen i det Udskrivningsdistrikt, hvori

han har taget Ophold, hvad enten det er i Hertugdømmet Slesvig eller

Kongeriget Danmark eller i Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

§ 37.

Landværnepligten skal i Reglen ikke være Nogen tilhinder for at reise

til Udlandet, naar han ikke derfor forsømmer at opfylde de Forpligtelser, der

ifølge de forestaaende Bestemmelser paahvile ham i Henseende til Tjeneste¬

pligtens Opfyldelse.

Den, som reiser til Udlandet før sin Confirmation, eller, forsaavidt han

er Bekjender af andre Confessioner end den evangelisk=lutherste og reformeerte,

før sit 16de Aar, er dog ikke videre forpligtet, end at han, hvis han vender

tilbage før sit 38te Aar, da optages i Rullen med den Aldersklasse, hvortil

han hører.
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§ 38.

Den, der henhører til den staaende Hær, kan ikke reise ud af Landet

uden dertil af Krigsbestyrelsen meddeelt Tilladelse, som i Reglen ikke kan

ventes, saalænge den Paagjældende forretter fast Tjeneste. For Overtrædelse

heraf ansees Vedkommende af Sessionen med en Mulkt af 10 til 20 Rbd.,

forsaavidt hans Tjenesteforhold ei medfører, at han bliver at dømme ved en

militær Ret.

Det Samme gjælder om dem, der, som Følge af de ved Lodtræknin¬

gen erholdte høiere Nummere midlertidig ere forbigaaede saalænge de i

Overensstemmelse med § 24 kunne som overcomplette Soldater indkaldes til

Tjeneste ved den staaende Hær.

De, der endeligen ere overførte i Forstærkningen, og de, der henhøre til

den i § 34 ommeldte Klasse, ere i Fredstid ikke ved deres Værnepligt hin¬

drede i at begive sig til Udlandet, hvorimod de i Krigstid have at erhverve

Regjeringens Tilladelse dertil.

§ 39.

Værnepligten skal ikke være Nogen tilhinder for at erhverve Borgerskab

i en Kjøbstad, hvilket dog paa den anden Side ingen videre Indflydelse skal

have paa de ham paahvilende militære Tjenestepligter.

§ 40.

Naar en Landværnepligtig ønster at overføres til Sørullen, kan Ses¬

sionen, naar han derom melder sig, til enhver Tid af Aaret meddele ham et

Interimspatent til at fare tilløes. Med sit 22de Aar eller før har han at

melde sig for Sessionen, og maa han da for samme godtgjøre, at han idet¬

mindste i de sidste 3 Aar har gjort Søen til sin Næringsvei, nemlig enten

at have sit Erhverv ved Lodsvæsen eller ved at fare med Skibe, Pramme,

Iagter, Baade og andre Fartøier, af hvad Navn nævnes kan, eller ved Fi¬

skeri; og erklærer han da fremdeles at ville vedblive at ernære sig ved Søen,

meddeles ham Søpatent hvorefter han foranstaltes indført i Sørullen og

udslettet af Landrullen, men kan han derimod ikke tilveiebringe et saadant

Beviis, eller han erklærer ikke mere at ville fare tilsøes, da forbliver han i

Landrullen og behandles som henhørende til samme.

Naar en Uconfirmeret vil fare tilsøes, bliver der at meddele ham et

Interimspatent med Paategning om, at han endnu ikke er tilført Rullen.

Efter Confirmationen ombytter han dette Patent med et almindeligt In¬

terimspatent.

Foranstaaende med Hensyn til Uconfirmerede givne Regler ere ogsaa

anvendelige, naar Bekjendere af andre Confessioner end den evangelisk=lutherske
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og reformeerte ønske at ernære sig ved Søfart, forinden de have fyldt deres

16de Aar.

§ 41.

Naar en med Interimspatent forsynet Sømand farer i udenlandsk Fart,

og derved forhindres fra, ved sit 22de Aar (§ 7) eller før, at møde paa

Sessionen, skulle Bestemmelserne i § 25 ikke komme til Anvendelse paa ham,

dog under Iagttagelse af følgende Regler: Den Værnepligtige, der saaledes

har været fraværende i udenlandsk Fart bør, saasnart han kommer hjem,

fremstille sig for den første Session som afholdes efter hans Hjemkomst,

for at bevise, at han var i udenlandsk Fart paa den Tid, da han ifølge sin

Alder skulde have mødt paa Sessionen, og at han siden uafbrudt har været

i saadan Fart. Han bliver da, hvis han ønsker det, og han derhos i de

sidste 3 Aar har gjort Søen til sin Næringsvei, at overføre til Sørullen,

men ellers at behandle lige med det 22aarige Mandskab, saafremt han ikke

har opnaaet en Alder af 32 Aar, i hvilket Tilfælde han bliver at udskrive

til Forstærkningen.

Forsømmer han derimod at melde sig for Sessionen, eller han ikke

for denne kan føre det omhandlede Beviis, bliver han at ansee som mod¬

villig udebleven.

Den i nærværende § anførte Undtagelse fra Bestemmelserne i § 25

gjælder dog ikke dem som ved Bortreise i Krigstid unddrage sig fra Ud¬

skrivningen.

§ 42.

Enhver Landværnepligtig, der endelig er overgaaet til Forstærkningen

eller henhører til den i § 34 omhandlede Klasse af mindre Tjenstdygtige,

og som ønsker at beskjæftige sig med Søfart og Fisteri, skal i Fredstid være

berettiget til at blive overført i Sørullen, derimod i Krigstid kun med Re¬

gjeringens Tilladelse.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst have at rette.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Siden de i forrige Nummer af Departementstidenden meddeelte Efter¬

retninger angaaende Choleraepidemien paa St. Thomas er der til Finants¬

ministeriet indkommet Beretninger fra Autoriteterne i Vestindien, der gaae

til 16de Januar sidstl.

Antallet af Dødsfaldene paa Landet siden den 4de Januar havde, til¬

deels paa Grund af manglende Indberetninger, ikke nøiagtigt kunnet opgjø¬
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res. Indtil den 11te er det omtrentlige Antal, foruden de, ifølge det tid¬

ligere Meddeelte, fra den 4de til den 7de anmeldte c. 60, opgivet at

være * . . .   c. 90.

Med det indtil 7de Januar anmeldte Antal ..c. 203.

er der saaledes indtil den 11te Januar paa Landet død. c. 293.

I Byen ere der der foruden det til den 7de Middag anmmeldte Antal

endvidere samme § døde 34.

den 8de . 61.

— 9de 45.

43.10de *

50.11te . .

55.12te

— 46.13de  .

50.14de . . . .

—15de * 37.

til hvilket sidste Antal antoges at ville blive at føie nogle Dødsfald

i Brødremenigheden, fra hvis Forstander ingen Melding var modta¬

get ved Beretningens Afgang den 16de Morgen Kl. 8.

421.

Med det tidligere Antal
*

608.* *

1029.Jalt

I Natten mellem den 15de og 16de havde Choleraen,saavidt som det

havde kunnet erfares, været noget i Aftagende.

Paa St. Jan indtraf det første Choleradødsfald den 1ste Januar paa

Plantagen Store Kaneelbay, og den 9de viste Sygdømmen sig i Byen Crux¬

bay, hvor der samme Dag døde 2. Paa Landet var Dødsfaldenes Antal:

* *den 1ste 1.

—3die 1.* *

*— 5te . . 3.

— 6te . . 6.*

—8de 5.* *

6.9de. . . . . . . . . . . . . . . .

22,

og indtil den 13de vare endnu 12 døde paa St. Jan; det hele Antal paa

denne Ø altsaa 36.

Forholdet mellem Antallet af de Angrebne og af de Døde paa St.

Thomas og St. Jan kunde endnu ikke opgives, da Lægerne ikke havde havt
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Tid til at gjøre Indberetning om Antallet af Sygdømstilfælde under deres

Behandling. Det var meest Personer af den lavere Klasse, som bortreves,

og isærdeleshed Gamle og Børn. Af Blanke vare kun enkelte døde af

Sygdommen.

Paa St. Croix havde Sygdommen endnu ikke viist sig, og for, saavidt

muligt, fremdeles at holde den borte, var der af Gouvernementet truffet

følgende Foranstaltninger foruden de allerede meddeelte:

I Anledning af Vanskeligheden ved at bevogte Ky= ved Frederiksted

og de Nord for samme liggende Plantager imod ulovlig Landsættelse om

Natten var der paa Qvarantainecommissionens Forestilling foranstaltet at

Orlogsbarkskibet Saga indtil videre havde taget Station ved denne By og

ved en Krydsbaad lod Kysten bevogte om Nætterne. Da den tidligere fore¬

skrevne Qvarantaine af 5 Dage fra Fartøiets Afgang fra smittede eller

mistænkte Steder befrygtedes paa Grund af disses Nærhed at være for

kort, og navnlig med Hensyn til at der ingen Sikkerhed kunde haves for,

at Fartøiet havde afholdt sig fra Communication med saadanne Steder i

den fastsatte Tid, var det ved en Bekjendtgjørelse af 2den Januar bestemt

at Qvarantainetiden for Fartøier fra cholerasmittede vestindiske Øer skulde

være 7 Dage fra Fartøiets Ankomst til St. Croix at regne, og derhos, at

Qvarantainetiden for Fartøier fra mistænkte Steder ligeledes skulde regnes

fra den Tid, Fartøiet var ankommet til St. Croix. Paa Grund af Chole¬

raens vedvarende Voldsomhed paa St. Thomas, og da flere af de under

Qvarantaine indkomne Skibe derfra havde medbragt en Mængde Passagerer,

meest løse Folk af den lavere Klasse, som reiste uden Ærinde, blev der

under 5te Januar, i Analogi af Fdgn. 19de Juni 1831 § 14, med Hen¬

syn til Passagerer i Fartøier, som afgaae fra St. Thomas eller St. Jan

til St. Croix, truffet den Bestemmelse, at der ikke maatte meddeles Pas til

Nogen for at reise til St. Croix, medmindre Commandantskabet, efter Ind¬

stilling af vedkommende Politimester og naar særdeles vigtige Grunde gjøre

Paagjældendes Overreise nødvendig, dertil havde givet speciel Tilladelse.

Med Hensyn til Passagerer fra fremmede cholerasmittede Steder blev det i

Henhold til Analogien af samme Anordnings § 16 paalagt Qvarantaine¬

Commissionerne paa St. Croix ikke at tilstede saadanne Adgang men afvise

dem, saafremt ikke særegne Grunde maatte foranledige vedkommende Commis¬

sion til at forelægge Gouvernementet, hvorvidt der burde tilstedes dem Adgang

efter udholdt Qvarantaine. Endvidere var der i Henhold til samme Anordnings

§ 14 truffet Foranstaltning til, at ingensomhelst giftfængende Varer, saasom

uldne Varer, Bomuldsvarer og andre tørre Varer m. fl., efter den i An¬
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hanget til Qvarantaine=Anordningen af 8de Februar 1805 indeholdte For¬

tegnelse, tilstededes Adgang fra St. Thomas til St. Croix, dog med Undta¬

gelse af Penge af enhver Slags, med Hensyn til hvilke fornøden Rensning

vilde blive foretaget. Endelig var der ved Bekjendtgjørelse af 12te Januar

gjort den yderligere Indskrænkning med Hensyn til hele Mellemfarten imel¬

lem St. Thomas og St. Jan paa den ene og St. Croix paa den anden

Side, at Gouvernementets eller Commandantskabets Tilladelse skulde erhver¬

ves, forinden noget Skib eller Baad maatte udelareres eller afgaae fra de

førstnævnte Øer til St. Croix, hvilken Tilladelse, forsaavidt andet end Penge

og Breve overføres, kun vilde blive meddeelt, hvor Omstændighederne gjorde

det nødvendigt. Ifølge Commandantskabets Indstilling var det, for at

hindre Communication af Søfolkene paa de Fartøier, som afgaae fra St.

Croix til St. Thomas for at hente Ladning, med andre Fartøier eller med

Land, blevet bestemt, at Fartøierne ved Ankomsten til sidstnævnte Ø skulde

gaae til Ankers til Vesten udenfor Klippen „Prinds Rupert“ og heise

Qvarantaineflag, hvorefter Ordrene til Commissionærerne og Indladningen

af Varerne besørgedes under Havnemesterens Opsyn, saaledes, at ingensom¬

helst Berørelse kunde finde Sted; herom blev Skibet derhos at medgive

Attest fra Havnemesteren, da det i modsat Fald vilde blive viist tilbage fra

St. Croix eller underkastet længere Qvarantaine end ellers. Ifølge de

gjældende Bestemmelser skulde, saalænge Cholera ikke er herskende iland, in¬

gen Cholerasyg ombord i de under Qvarantaine liggende Skibe tillades

landsat og bragt paa Cholerahospitalet, og de Døde skulde nedsænkes i Søen.

Da de under Qvarantaine liggende Skibe ere de imellem Øerne sædvanlig

farende Skonnerter, ansaaes det imidlertid for St. Croix's Sikkerheds Skyld

nødvendigt, at et Fartøi, hvorpaa Cholera udbrød under Qvarantainen,

strax skulde beordres at forlade Havnen og seile tilbage til St. Thomas for

der at afsætte den Syge, ligesom dette ogsaa maatte ansees mere stemmende

med de øvrige ombordværende Søfolks og Andres Velfærd, end at den

Syge skulde forblive ombord, og de fornødne Ordrer vare derfor blevne

udstedte overensstemmende hermed til Førerne af saadanne Skibe.

Ved samtlige trufne Foranstaltninger antoges der at være gjort Alt,

hvad der kunde gjøres, for at afvende eller formindske den truende Ødelæg¬

gelse for Øen St. Croix, ligesom der fra Commandantskabets Side gjoades

Alt for at mildne Ulykken paa de andre Øer.

Choleraen var endnu ikke udbrudt paa Puertorico, hvor der var fast¬

sat 10 Dages Observationsqvarantaine for Fartøier fra St. Thomas, og

efter Forlydende skulde Choleraen være ophørt paa Nevis uden at have ud¬
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bredt sig til den nærliggende Ø St. Christopher eller andre Øer, paa Grund

af Qvarantaineforanstaltningerne.

Udsigterne til Høsten vedbleve at være gode, uagtet der var faldet be¬

tydeligt mindre Regn i December Maaned end i de foregaaende Maaneder,

og Høsten var i November allerede paa enkelte Steder paabegyndt. Regn¬

mængden havde udgjort i October Maaned: i Christiansted 66º4 Linier,

paa Kingshill 45º og i Frederiksted 4324, altsaa paa St. Croix i Gjen¬

nemsnit 519s, paa St. Thomas 37 og paa St. Jan 39; i November: i

Christiansted 33, paa Kingshill 28½, i Frederiksted 31, altsaa i Gjennemsnit

paa St. Croix 30º, paa St. Thomas 4934 og paa St. Jan 467; og i

December: i Christiansted 18, paa Kingshill 13, og i Frederiksted 20½,

altsaa paa St. Croix i Gjennemsnit 17142, paa St. Thomas 23 og paa

St. Jan 33½ (5 8 pr. engelsk Tomme).

Justitsministeriet.

I Anledning af at en Amtmand havde forespurgt, om der efter Fdgn.

27deJanuar 1847 § 5 for Reiser til syge Værnepligtige tilkommer Læ¬

gerne 2 Rbd. i Diæter, naar Reisen udgjør 1 Miil eller derover, yttrede

Justitsministeriet i Skrivelse af 26de Januar sidstl., at dette Spørgsmaal

maa besvares benægtende, da Diæterne for bemeldte Reiser ved Plakat af

4de Octbr. 1825 ere fastsatte til 1 Rbd., naar Reisen udgjør 2 Miil eller

derover men i modsat Fald til det Halve, 3 Mk., og der ved Fdgn. af

27de Januar 1847 heri allene er gjort den Forandring, at de fulde Diæt¬

penge ogsaa tilkomme Lægerne, naar Reisen er 1 Miil eller derover, hvor¬

imod der ingen Forandring er gjort i selve Diæternes Beløb, der for den

ommeldte Klasse af Reiser saaledes aldrig kan blive at udbetale med Mere

end 1 Rbd.

Under 6te Februar sidstl. er der meddeelt Exam. juris P. C. M. H.

Hein Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Svendborg

Amt, med Forpligtelse til at have Bopæl i Faaborg.

Indenrigsministeriet.

Med Hensyn til at Laasby Sogn i Skanderborg Amt ifølge Inden¬

rigsministeriets Resolution af 27de Juni f. A. er bleven udsondret af sin

hidtilværende communale Forbindelse med Sjelle og Skørring Sogne i Aar¬



117

huus Amt, saaledes at det nu udgjør en selvstændig Commune, har For¬

manden for Valgbestyrelsen i 9de Landsthingskreds indstillet, at der maatte

skee Forandring i Indenrigsministeriets Resolution af 17de Novbr. 1849,

hvorved bemeldte Laasby Sogn, uanseet at det i Henhold til Bestemmelserne

i Valglovens § 37 Nr. 10 maatte henhøre til den 10de Landsthingskreds,

blev, paa Grund af den da bestaaende Sogneforbindelse, i Medfør af Valg¬

lovens § 39 henlagt under 9de Landsthingskreds.

Foranlediget heraf har Indenrigsministeriet under 4de Februar sidstl.

tilskrevet Formanden for Valgbestyrelsen i 9de Landsthingskreds, at efter de

ovennævnte senere indtraadte Forandringer vil Laasbyj Sogn, overensstem¬

mende med Valgloven af 16de Juni 1849 § 37 Nr. 10 og § 39, i Hen¬

seende til Valgmandsvalget for Fremtiden være at henføre til 10de Lands¬

thingskreds.

Paa Indenrigsministeriets, efter dertil given Anledning, allerunder¬

danigst nedlagte Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under

4de Januar d. A. allernaadigst at bifalde:

at det allerhøiste Reskript af 29de Juli 1803 angaaende en særskilt

Bestyrelse for Vemmetofte Klosters Godses Fattigvæsen ophæves fra 1ste

Januar d. A. at regne, saa at der fra bemeldte Tidspunkt med Bestyrel¬

sen af Fattigvæsenet i de Sager, i hvilke Vemmetofte adelige Jomfru¬

kloster i Sjælland har Bøndergods, bliver at forholde efter Lovgivnin¬

gens almindelige Forskrifter.

Efterat have modtaget vedkommende Amtmands Yttringer i Anledning

af et Andragende, hvori anholdtes om Indenrigsministeriets Resolution for,

om de Sognets Beboere paahvilende Pligtkjørsler til Kirkens Bygning og

Vedligeholdelse skulle forrettes efter lige Omgang, uden Hensyn til Hartkor¬

nets Størrelse, eller om disse ikke bør fordeles paa enhver Kjørepligtig i

Forhold til hans Hartkorn, svarede Ministeriet i Skrivelse af 14de Januar

d. A., at Man fandt det klart, at der ifølge Lov af 20de Juni 1850

§§ 14 og 18 skal med Hensyn til Kjørsler til Kirkers og Kirkegaardes Ved¬

ligeholdelse og nye Kirkegaardes Anlæg forholdes efter de om Sognekjersler

i Almindelighed givne Forskrifter, saa at de „fordeles ligelig paa alt Hart¬

korn“ (cfr. § 14), og at som Følge heraf de tidligere herfra afvigende Be¬

stemmelser i Pl. 18de April 1828 ere ophævede ved bemeldte Lov, cfr.

Indenrigsm. Skr. af 6te Juni 1851 i Dep. Tid. for s. A. S. 782—83

samt Motiverne til den nævnte Lov i Dep. Tid. for 1850 S. 478 ad § 14.
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I Anledning af et igjennem vedkommende Amtmand til Indenrigsmi¬

nisteriet indkommet Andragende fra Eieren af en Landsbymølle om Tilla¬

delse til at etablere et fast Udsalg af Meel og Gryn i N. N. Kjøb¬

stan, svarede Ministeriet i Skrivelse af 14de Januar d. A., at ifølge Lov

om Møllenæringen af 14de April 1852 § 12, cfr. Motiverne i Dep. Tid.

for 1851 S. 116—17, vil Andrageren ikke behøve nogen særlig Tilladelse

for som Landsbymøller at etablere og holde et fast Udsalg af sine Fabritata

af Meel og Gryn i nærmeste Kjøbstad.

Under 11te Juli 1853 er igjennem Indenrigsministeriet ad mandatum

udfærdiget allerhøieste Confirmation paa følgende af Gladsaxe og Herløv

Sogneforstanderskab forfattede den 3die Marts s. A. daterede Fundats

for det første Legat til Gladsaxe og Herløv Sognes Trængende:

§ 1.

Af nogle Penge, som den nærværende Sognepræst for Gladsaxe og

Herløv Sogne, Dr. theol. &amp; philos. Christian H. Kalkar har afleveret,

hvilke deels vare indkomne til et veldædigt Øiemed, deels er bleven forøget

af ham, dannes et Legat, hvis Kapital er 100 Röd., skriver Et Hundrede

Rigsbankdaler, under Navn af „første Legat for Gladsaxe og Herløv Sognes

Trængende.“ Den for denne Sum indkjøbte Kongelige Obligation Nr. 1345

noteres i Statsgjelds=Contoirets Bøger under ovenangivne Navn og opbe¬

vares hos Sogneforstanderskabets Formand, som hæver Renten og udbetaler

samme.

§ 2.

Renten 4 Rbd., skriver fire Rigsbankdaler aarlig, tilfalder en værdig

og trængende Familie, der ikke er under Fattigforsørgelse i ovennævnte Sogne,

og udbetales hvert Aars 14de (fjortende) April til den.

§ 3.

Sogneforstanderskabet bestemmer i det første Møde, som holdes i Aaret,

ved Stemmefleerhed, hvilken Familie Legatet for det Aar skal tilfalde, hvor¬

ved iagttages, at der kastes Lod om, hvilken af Pastoratets sex Byer, Glad¬

saxe, Mørkhøi, Buddinge, Bagsværd, Herløv, Hjortespring, der skal have

Fortrin. Den By, hvilken Loddet er truffen, udgaaer indtil samtlige Byer

have nydt Godt af Legatet; da begyndes en ny Omgang.

§ 4.

Legatet uddeles og udbetales af Formanden, ligeledes efter den i § 3
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bestemte Lodkastning, første Gang den 14de April 1853. Sogneforstander¬

skabet afgjør i et Møde forinden, hvem det denne Gang skal tilfalde. Ren¬

ten for Aaret 1852 er til dette Øiemed indbetalt af ovennævnte Sognepræst

med fire Rigsbankdaler til Sogneforstanderskabets nærværende Formand.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Blidstrup Sognekald

iSjællands Stift. Reguleringsum 1120 Rbd. Ny Ansættelse 280 Rbd.

St. Hans Sognekald i Odense. Reguleringssum 1380 Rbd. Ny

Ansættelse 336 Rbd.

Sneiberg og Tjørring Sognekald i Ribe Stift. Reguleringssum 667

Rbd. Ny Ansættelse 181 Rbd.

Alle disse tre Kald ere opslaaede vacante den 1ste Februar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Østersnede Sognekald i Ribe Stift. Indtægter: 1) Korntienden af

Sognets 350 Tdr. tiendeydende Hartkorn er 131 Tdr. Rug og 2 Tdr. 5

Skpr. Byg. 2) Smaaredsel: 22 Lpd. Ost, 5 Fjerdinger Smør, 45 Par

Kyllinger og 58 Snese Æg. 3) Offer og Accidentser c. 330 Rbd. 4)

36 Høstdage. 5) Renter af 5040 Rbd., indkommen ved Salg af endeel

af Præstegaardens Jorder. 6) Præstegaarden har et Areal af c. 92 Tdr.

Land (Hartkorn 6 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 14 Alb.) muldsandede og nærlig¬

gende Jorder, beqvemme at drive. Tilstrækkelig Mergel findes paa flere

Steder i Marken. — Udgifter: 1) Skatter og Afgifter c. 110 Rbd. 2)

Expenser c. 20 Rbd. 3) Pension til en entlediget Formand 100 Rbd og

40 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt, og er denne Formands eventuelle Enke

berettiget til at nyde Pension af Embedet. 4) Præstegaardens Indløsnings¬

sum 500 Rbd. 5) Ildebrændsel maa kjøbes.

Skagen Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1) Præste= og halve

Kongetiende af Skagen og Landsogn, samt Kongetienden af Moesberg Sogn,

hvormed Embedet er beneficeret, udgjør 38 Tdr. 5 Skpr. Rug, 27 Tdr.

1 Skp. 1½ Fdk. Byg. 2) Qvæg= og Smaaredselstiende af Skagen og

Landsogn 4 a 5 Rbd. 3) Offer og Accidentser 350 Rbd. 4) Fisketiender

og Aarsløn 330 Rbd. 5) Huusleiehjælp af Kirken 40 Rbd. — Udgifter:

1) Kgl. Skatter og Afgifter henved 40 Rbd. 2) Landemodsexpenser om¬

trent 10 Rbd. 3) Communeskatter for 1853 paalignede med 39 Rbd.

56 ß. — Bolig og Brændsel ere vanskelige og forholdsviis kostbare at er¬
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holde. — Der er ingen Præstegaard eller Jord til Embedet; men ved den

forestaaende Udskiftning af Skagens Fælled skal der udlægges Plads til en

Præstegaards=Bygning og Have, og tillægges Embedet et fortiden iøvrigt værdi¬

løst Lod i Fælleden af samme Udstrækning som de større Lodseieres.

Befordringer og Afgang.

Under Udenrigsministeriet. Under 6te Februar er Varon L. Gül¬

denerone allernaadigst udnævnt til Attaché ved det Kgl. danske Gesandtskab

Paris.i

Under Finantsministeriet. Under 2den Februar er Borgerrepræsen¬

tant og Forligelsescommissær i Fredericia R. Ottesen, Dannebrogsmand

allernaadigst beskikket til Opsynsmand ved Esrom Kanal. Under 6te s. M.

er Toldcontrolleur i Aalborg, Capitain C. A. W. Holm, allernaadigst ud¬

nævnt til Toldinspecteur i Kjøbenhavn; Cancellist i Generalpostdirectoraters

Assignations= og Bogholdercontoir, N. B. Hansen, til Chef for Kjøbenhavns

Aviscontoir. Under s. D. er Krydstoldassistent M. P. Rosenfeldt allernaa¬

digst tillagt Prædikat af Controlleur.
—

Under Justitsministeriet. Under 30te Januar er surnummerair Un¬

derlæge ved Kjøbenhavns Borgervæbning P. A. Knudsen, Ridder af Danne¬

broge, allerhøist udnævnt til Underlæge ved bemeldte Væbning. Under 3die

Februar er Cand. juris E. Th. A. Holm allernaadigst udnævnt til Copist

i Kjøbenhavns Criminal= og Politirets Justitscontoir.

Under Krigsministeriet. Under 30te Januar er charakteriseret Pre¬

mierlieutenant i Infanteriets Krigsreserve W. G. H. v. Schultz meddeelt,

efter Ansøgning, Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under 2den Februar er Volontær, Cand. juris C. Baron Haxthausen,

allerhøist udnævnt til Cancellist under Krigsministeriet.

Under 3die s. M. er Secondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve A.

v. Brun, Dannebrogsmand, efter Ansøgning, meddeelt Afsked i Naade af

Krigstjenesten.

K82 Hermed følger Register og Titelblad til Departementstidenden

for 1853.

Kjobenhavn.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad J. Liebe,

Expeditionssekretær ved Statssekretariatet og Sekretær hos Præsidenten i Statsraadet.

N9oI0. Den 18' Sebruar 1854.

Lovgivning.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov angaaende den direkte Indførsel fra andre Derdensdele,

samt angaaende Tarifen for Lastepenge:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Fra 1ste April 1854 skal for alle transatlantiske, afrikanske, ostindiske,

chinesiske og australske Produkter, med Undtagelse af Rom og Arrak, som fra

oversøisk Sted, i indenlandske eller fremmede privilegerede Nationers Skibe,

hjemføres til en toldpligtig Havn sondenfor Sund= og Strømtoldlinien,i

Indførselstolden, dog uden at Sportlerne herved nedsættes, komme til Af¬

kortning den beviislig erlagte Sund= eller Strømtolds Beløb, saafremt det

godtgjøres, ved Udklarering fra de dansk=vestindiske Øer med de der udfær¬

digede Toldexxeditioner, og ved Udklarering fra andre Steder med vedkom¬

mende danske Consuls eller, forsaavidt en saadan ikke findes paa Afladnings¬

stedet, med Stedets Øvrigheds eller Toldopsyns Attest, at Varerne ere ind¬

ladede i Skibet paa denne dets Reise i en transallantisk Havn eller paa

nogen udenfor Middelhavet beliggende afrikansk Plads, eller i Ostindien, China,

eller Australien. Dog skal Toldvæsenet være bemyndiget til at indrømme be¬

meldte Afkortning ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor de ovennævnte Attester

paa Grund af særlige Omstændigheder ikke haves, naar det ved andre Beviis¬

ligheder paa antagelig Maade godtgjøres, at de paagjældende Varer ere ind¬

ladede paa en oversøisk Plads som ovenmeldt.
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§ 2.

I de samme Tilfælde, i hvilke efter § 1 Afkortning for den erlagte

Sund= eller Stromtolds Beløb i Indførselstolden finder Sted, eftergives og¬

saa, naar Fyr= og Vartegnspenge i Sundet eller Belterne beviislig ere er¬

lagte, de for Indgaaende bestemte Fyryenge efter Tarif Litr. D til Plakaten

af 13de Marts 1844 saavel af de Varer, der ere berettigede til den i § 1

omhandlede Begunstigeise, som af Skibets med samme bestuvede Drægtighed.

§ 3.

Tarifen for Lastepenge Litr. C til Plakat af 13de Marts 1844 an¬

gaaende adskillige Forandringer i Forordningen af 1ste Mai 1838, sammen¬

holdt med Plakat af 9de Juni 1847 angaaende adskillige Forandringer i

Toldanordningerne, ophæves fra 1ste April 1854, og blive Lastepenge fra

samme Tid at erlægge efter følgende Tarif:

a Commercelæst.

Rbd. ß.

1) For Reiser fra indenlandsk Sted til andet, Altona, Fær¬

øerne, Island, Grønland og de dansk=vestindiske Besid¬

delser herunder indbefattede, Intet.*

Reiser til eller fra fremmede Steder ved Elben, samt

Helgoland, naar Eiderkanalen passeres, samt Reiser imel¬

lem de nævnte fremmede Steder og Ribe, Hjerting eller

Ringkjøbing og Aggerkanal (denne exclusive) betragtes

som Reiser fra indenlandsk Sted til andet.

2) For alle andre Reiser * 48.

Uprivilegerede Skibe, forsaavidt de ikke indkomme di¬

rekte fra Steder udenfor Europa, tilsvare disse Lastepenge

med 50 pCt. Forhøielse; ligeledes svenske Skibe, som ud¬

losse Salt, for det dermed bestuvede Lasterum.

Af Skibe, som fra fremmed Sted indføre Beeg, Potaske3)

og Tjære, beregnes Lastepengene for det med disse Varer

virkelig bestuvede Lasterum, uden Hensyn til hvorfra eller

med hvilken Nations Skibe Indførselen skeer, ikkun med 32.i

§ 4.

De Skibe og Ladninger, for hvilke der efter 1ste April 1854, i Med¬

hold af Lov af 7de Januar 1853, gjøres Fordring paa de ved Plakaten

af 27de Marts 1844 hjemlede Begunstigelser, skulle ikke være berettigede til

at nyde de ovenfor ved §§ 1 og 2 foreskrevne Afkortninger, og skulle der¬

hos Skibene erlægge Lastepenge efter de hidtil gjældende Regler.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Under 15de Februar sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov angaaende en forøget Udskrivning til Søkrigstjenesten for

Aaret 1854:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Af det søværnepligtige Mandskab blive, forsaavidt fornødent gjøres, ved

Sessionerne i Kongeriget for Aaret 1854 foruden det i Loven af 1ste Fe¬

bruar 1854 anførte Mandskab endvidere at udskrive indtil:

151 Usøvante,

159 Søvante

156 Halvbefarne, og

220 Heelbefarne,

ialt indtil 686 Mand.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 10de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov angaaende en forandret Benævnelse for den bestaaende

Møntfod:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Den ved Forordningen af 5te Januar 1813 anordnede Rigsbankmønt¬

fod skal for Fremtiden benævnes Rigsmøntfod, ligesom de Dalere, der

udmøntes efter samme til 18½ Stk. af een Mark fiiint Sølv Cøllnsk Vægt,

skulle benævnes Rigsdalere.

§ 2.

Alle i Kongeriget lovligt circulerende indenlandske Møntsorter og Re¬

præsentativer af ældre Benævnelse vedblive at gaae efter de hidtil gjældende

Regler: den paa Rigsbankmønt lydende Daler for een Daler Rigsmønt,

Rigsbankskillingerne for ligesaamange Skilling Rigsmønt, og saa fremdeles.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Jagtretten:
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Vi Frederik den Syvende,af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Vi have allernaadigst besluttet, for Fremtiden at give nær¬

mere Bestemmelser angaaende den Iagtrettighed, som ved Vor overordentlige

Regjeringscommissærs Bekjendtgjørelse af 24de Septbr. 1850 indtil videre

er tilstaaet Grundeierne og de med disse i Bekjendtgjørelsen ligestillede Per¬

i Hertugdømmet Slesvig.soner

Efterat dette foreløbigen er skeet ved Vor allerhøieste provisoriske For¬

ordning for Hertugdømmet Slesvig af 14de August 1853, angaaende Iagt¬

retten, har denne Forordning været forelagt Vore troe Provindstalstænder

for bemeldte Vort Hertugdømme til Betænkning, og efterat den af disse der¬

over afgivne Betænkning har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og

befale Vi herved som følger:

§ 1.

Bekjendtgjørelsen af 24de Septbr. 1850, angaaende Iagtretten, ophæves

fra 1ste Septbr. 1853. Dog ville Vi allernaadigst give Besidderne af de

Jorder i Vort Hertugdømme Slesvig, hvor Iagtrettigheden tilhører Os,

Lcilighed til at afløse denne, under de i det Følgende fastsatte Vilkaar.

§ 2.

Ethvert Sogns Grundeiere, Arvefæstere, Fæste= og sideicommissariske

Besiddere, paa hvis Jorder Iagtrettigheden tilhører Os, kunne afløse denne

imod at betale en aarlig Recognition til Vor Kasse, der beregnes efter den

Værdi, hvortil de paagjældende Jorder ere taxerede ved Ansættelsen til den

ved Forordningen af 9de Juli 1813 consoliderede Skat af Besiddelse, Nytte

og Brug, saaledes at der den 1ste Januar hvert Aar til vedkommende Amt¬

stue betales 4 Rbß. af hvert 100 Rbd. Skatteværdi.

§ 3.

I Tilfælde af Meningsulighed imellem et Sogns Grundeiere (§ 2)

angaaende den Os tilhørende Jagtrets Afløsning, have de Interessenter den

afgjørende Stemme, hvis Besiddelsers samlede Skatteværdi udgjør mere end

Halvdelen af Skatteværdien af samtlige til Sognet hørende Jorder.

§ 4.

Ethvert Sogns Grundeiere, der have afløst den Os tilhørende Iagtret

paa dets Jorder, ere berettigede til at disponere over denne Ret ved enten

at lade den administrere for egen Regning, at bortforpagte den, eller ogsaa

at lade den aldeles hvile, Alt eftersom det bliver vedtaget af de Grundeiere

(§ 2), hvis samlede Besiddelser have den i forestaaende § 3 omtalte Værdi.

§ 5.

Ville et Sogns Grundeiere (§ 2) lade Iagtretten paa dets Jorder

administrere for egen Regning, saa bør de til dette Øiemed holde en udlært
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og eedfæstet Jæger, der staaer under Tilsyn af Vore Iagtbetjente; Jægeren

navngives for Vort Slesvigske Forst= og Iagt=Amt og forsynes med et

Tegn, som vil være at meddele af denne Autoritet. Jægerens Vidnesbyrd

i Iagtcontraventionssager har samme Virkning, som den, der er tillagt Vore

Forst= og Iagtbetjentes Vidnesbyrd ved Forordningen af 12te Juni 1844

tit. II. § 9.

§ 6.

Jagtretten paa et Sogns Jorder maa bortforpagtets landsbyviis, for¬

udsat, at den paagjældende Landsbyes Jorder udgjøre idetmindste 1000 Tøn¬

der a 260 □ Roder, dog ikke til flere end 3 Personer, og ikke paa kortere

Tid end 5 Aar. Forpagterne, som ikke ere berettigede til igjen at overlade

den forpagtede Iagtret til Andre, navngives for Vort Slesvigske Forst= og

Iagt=Amt, der har at forsyne dem med Legitimationskort, hvilke paa For¬

langende forevises for den paagjældende Iagtbetjent.

§ 7.

De Grundeiere (§ 2), der have afløst den Os tilhørende Iagtret paa

deres Jorder, befries derved tillige for alle Spand= og Gangdage, der hidtil

ere ydede i Anledning af Jagten.

§ 8.

Samtlige Vore Skovfogder have at fungere som Iagtbetjente i de dem

underlagte Distrikter under Skovridernes Tilsyn.

§ 9.

De i Forordningen af 2den Juli 1784 indeholdte Bestemmelser an¬

gaaende Jagretten blive, forsaavidt de ikke ere modificerede ved senere An¬

ordninger, for Hertugdømmets Slesvigs Vedkommende uforandrede. De

deri indeholdte Bestemmelser, angaaende den forbudne Iagttid, Vildttyve¬

rier og deres Straf, samt andre Misbrug, der ere til Skade for Jagten,

udvides forsaavidt de ikke senere ere blevne forandrede, til ogsaa at gjælde

med Hensyn til den Grundeierne i Hertugdømmet Slesvig tilkommende Jagt.

§ 10.

De gjældende Bestemmelser angaaende de Prælaten og Ridderskabet, de

adelige Godsers Eiere, Kjøbstæderne og Stiftelser, tilhørende Iagtrettigheder,

især Forordningen af 27de December 1799, blive for Hertugdømmet Sles¬

vigs Vedkommende uforandrede. Dog ville Vi allernaadigst, at ogsaa disse

Personers og Corporationers Jægere, naar de ere oplærte, eedfæstede og for¬

synede med Tegn fra Vort slesvigske Forst= og Iagtamt (§ 6), skulle aflægge

Vidnesbyrd med den Vore Forst= og Iagtbetjente ved Forordningen af 12te

Juni 1844 tit. II. § 9 tillagte Virkning.
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Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig har at foretage det For¬

nødne til denne Forordnings Udførelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning angaaende Mølletvangens Op¬

hævelse i Hertugdømmet Slesvig:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Det er bleven Os allerunderdanigst foredraget, at Mølle¬

tvangens Ophævelse, der alt tidligere ad den administrative Vei har været

indledet og fremmet, samt forskjellige Gange i Vort Hertugdømme Slesvigs

Provindsialstænder= Forsamlinger bragt paa Bane, og hvorpaa der ogsaa i

den seneste Tid i flere allerunderdanigste Ansøgninger gjentagende er blevet

andraget, nu som en Følge af den i Medfør af Vor overordentlige Regje¬

ringscommissærs Bekjendtgjørelse af 7de Septbr. 1850 i bemeldte Hertug¬

dømme bestaaende Afgift paa Brændeviinsbrændingen er bleven paatrængende

nodvendig.

Vi have derfor allernaadigst besluttet at ophæve Mølletvangen i Vort

Hertugdømme Slesvig, hvilket foreløbigen er skeet ved Vor allerhøieste For¬

ordning af 21de Novbr. 1852 angaaende Mølletvangens Ophævelse i Her¬

tugdømmet Slesvig. Efterat denne Forordning har været forelagt Vore

troe Provindsialstænder for bemeldte Vort Hertugdømme til Betænkning, og

efterat den af disse derover afgivne Betænkning har været Os allerunderda¬

nigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Mølletvangen ophæves i hele Hertugdømmet Slesvig fra 1ste Januar

1853 af, og kan samme i Fremtiden hverken ved Concession eller Contract

eller ved Hævd atter retsgyldigen begrundes.

§ 2.

De, som fortiden er i Besiddelse af Mølletvangsretten, kunne for den¬

nes Ophævelse forvente at erholde en Godtgjørelse af Vor Kasse.

§ 3.

Størrelsen af denne Godtgjørelse bestemmes ved Taxation af det Tab,

der ved Ophævelsen af Mølletvangen paaføres den Berettigede. Denne Taxa¬

tion skal foretages af de eedfæstede Distriktstaxatorer, under Veiledning af

vedkommende Øvrighed, eller, hvor denne tillige er i Besiddelse af Tvangs¬

retten, af en Embedsmand, som af Vort Ministerium for Hertugdømmet

Slesvig vil være at comitere til denne Forretning, ved hvilken iøvrigt Be¬
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stemmelserne i §§ 3, 4 og 10—12 af Forordningen af 20de Novbr. 1811

særligt ville være at iagttage.

§ 4.

Den Godtgjørelse, som ved Taxation bestemmes for Ophævelsen af

Mølletvangen, maa ved en Kongelig Arveforpagtningsmølle ikke overstige den

fjerde Deel af sammes Værdi. Til Grundlag for Beregningen af en saadan

Mølles Værdi lægges den Sum, der for denne blev betalt eller ansat ved

dens sidste Overgang til den nuværende Besidder, samt den Møllen paahvi¬

lende til 4pCt. capitaliserede Canon. Godtgjørelsen selv ydes, saavidt mu¬

ligt, ved Eftergivelse i denne Canon, og, forsaavidt samme maatte overstige

denne til 4 pCt. capitaliserede Canon, eller naar af vedkommende Mølle en

Canon til den Kongelige Kasse aldeles ikke erlægges, efter Vor nærmere

allerhøieste Bestemmelse enten i rede Penge, eller halvt i saadanne, halvt i

4 pCt. aarlig Rente bærende Kongelige Obligationer til pari Cours. 2

§ 5.

Skulde en Arveforpagter ikke finde sig tilfredsstillet ved den saaledes

udfundne Godtgjørelsessum, saa skal det staae ham frit for, ad Rettens Vei

at gjøre sine formeentlige Fordringer gjældende, eller ogsaa at give Os

vedkommende Mølle tilbage for den Priis, for hvilken han har erhvervet

samme.

§ 6.

De, der have forpagtet Kongelige Møller paa et vist Aaremaal, mod¬

tage den Godtgjørelse, der ved Taxation bestemmes og som ikke maa over¬

skride den fjerde Deel af den dem paahvilende Forpagtningsafgift, ved Efter¬

givelse i denne.

§ 7.

Skulde en Mølleforpagter (§ 6) formene, ved en saadan Eftergivelse

ikke at være holdt tilstrækkelig skadesløs for Ophævelsen af Mølletvangen

skal det staae ham frit for enten at træde tilbage fra Forpagtningen, eller

ogsaa at gjøre sine Fordringer til Vor Kasse i bemeldte Henseende gjældende

ad Rettens Vei.

§ 8.

Hvad den Godtgjørelse angaaer, som af Vor Kasse bliver at yde til

private Besiddere af Tvangsmøller, komme de samme Regler til Anvendelse,

som i den foregaaende § 4 ere fastsatte med Hensyn til de Kongelige Arve¬

forpagtningsmøller. Naar en Mølleicer har bortforpagtet sin Mølle, enten

arvelig, eller paa en vis Tid, saa overtager den Kongelige Kasse ogsaa den

Godtgjørelse, som Forpagteren af denne Mølle ad Rettens Vei maatte op¬
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naae sig tilkjendt foruden den i Forhold til Forpagtningstiden ham tilkom¬

mende Andeel i den Mølleeierentilstaaede Godtgjørelse.

§ 9.

De i enkelte Tilfælde allerede fastsatte contractmæssige Bestemmelser

angaaende Beløbet af Godtgjørelsen for Ophævelsen af Mølletvangen og

Maaden, hvorpaa saadan Godtgjørelse vil blive ydet, blive ikke forandrede

ved denne Forordning.

§ 10.

Til Anlæggelsen af en ny Mølle er en allerhøieste Concession nød¬

vendig, hvorom der vil være at indgive Ansøgning til Vort Ministerium for

Hertugdømmet Slesvig, og vil efter foregaaende Undersøgelse af de vedkom¬

mende Forhold en saadan Concession blive meddeelt imod det sædvanlige

Udfærdigelsesgebyhr og Erlæggelsen af en aarlig Afgift af 25 Rbd. for en¬

hver Qværn i Møllen.

Med Hensyn til Fortolkningen af slige Concessioner, og Omfanget af

de derved erhvervede Rettigheder, tilkommer Afgjørelsen Vort Ministerium

for Hertugdømmet Slesvig, som, i Tilfælde af Misbrug, uden Rettergang

skal kunne erklære Concessionen for forbrudt.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 10de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet

følgende Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende en forandret

Benævnelse for den bestaaende Møntfod samt angaaende de Mønt¬

sorter, i hvilke Betalinger til de Kongelige Kasser, saavelsom mellem

Mand og Mand, ere at yde:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til et Patent angaaende en forandret Be¬

nævnelse for den bestaaende Møntfod samt angaaende de Møntsorter, i hvilke

Betalinger til de Kongelige Kasser, saavelsom mellem Mand og Mand, ere

at yde, har været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet

Slesvig til Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne Betænkning

har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som

følger:

§1.

Den ved Forordningen af 5te Januar 1813 anordnede Møntfod skal

fremdeles vedblive at være den eneste lovlig gjældende, men dog under den

forandrede Benævnelse: „Rigsmøntfod“ ligesom de Dalere, der udmøntes

efter samme til 18½e Stykker af een Mark fiint Sølv Cøllnsk Vægt, skulle



129

benævnes Rigsdalere. En saadan Rigsdaler inddeles, som hidtil Rigsbank¬

daleren, i 6 Mark og i 96 Skilling.

Alle lovlig circulerende indenlandske Møntsorter og Repræsentativer af

—ældre Benævnelser vedblive forsaavidt ikke ved nærværende Patent heri

skeer Forandring eller anderledes senere bestemmes — at gaae efter de hidtil

gjældende Regler: den paa Rigsbankmønt lydende Daler for een Daler Rigs¬

mønt, Rigsbankskillingerne for ligesaamange Skilling Rigsmønt, og saa

fremdeles.

Angaaende de heraf følgende Forandringer af Præget ved fremtidige Ud¬

møntninger vil det Fornødne blive at bekjendtgjøre gjennem Vort Finants¬

ministerium.

§ 2.

Indtil den 1ste April 1854 skulle de indenlandske lovlig gangbare 12,

4 og 1 Courantskillinger af Sølv, samt ⅓, 44 og 146 ( Rbß.) Courant¬

skillinger ved alle Kongelige Kasser modtages til Indfrielse mod anden lovlig

gangbar Mønt, Skillemønt for Skillemønt, efter deres paalydende Værdi,

uden Hensyn til den indleverede Sums Størrelse men ikke igjen udgives.

Efter den Tid ophøre derimod fornævnte Møntsorter at være lovligt

Betalingsmiddel saavel ved de Kongelige Kasser som mellem Mand og Mand.

Dog skulle 12, 4 og 1 Courantskillingstykkerne indtil videre modtages i de

Kongelige Kasser for respective 36, 12 og 3 Skilling Rigsmønt.

§ 3.

Som Følge af foranførte Bestemmelser og da Vi allernaadigst have

anordnet, at Angivelsen af Courantværdien ved nye Udmøntninger skal falde

bort, ligesom og Benævnelsen af Species, i hvis Sted Dobbeltrigsdalere med

Paaskrift 2 Rigsdaler skulle træde, samt da Vi derhos have bemyndiget Vort

Finantsministerium til at foranstalte udpræget halve Rigsdalere eller 48 Stil¬

ling=Stykker efter Rigsmøntfoden eller 37 Stykker paa den fine Mark, saa

ville følgende indenlandske Møntsorter fra den 1ste April 1854 allene være

lovlig gangbar Mønt, saavel ved alle Kongelige Kasser, som mellem Mand

og Mand:

Rigsdaleren,

Dobbelt=Rigsdalere og de hidtilværende Species,

' og ⅓ gamle Speciesdalere,

1 Rigsdaler eller 48 Skilling Rigsmønt,

32, 16 og 8 Skilling=Stykker, med og uden Angivelse af Species

eller Courantværdi,

og som Skillemønt:

4, 3, 2, 1 og 1 Skilling=Stykker.
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§4.

Af de for 16 og 8 Skilling circulerende Mønter er Ingen forpligtet

til at modtage mere end 3 Rigsdaler i een Betaling, og af Skillemønt ikkun

16 Skilling.

§ 5.

I Henseende til repræsentative Betalingsmidlers Modtagelse i Vore

Kasser har det sit Forblivende ved de derom gjældende Bestemmelser.

§ 6.

Modtagelsen af hvilkensomhelst fremmed Mønt ved Vore Kasser skal

fremdeles være forbudt. Dog ville Vi have Os forbeholdt efter Omstæn¬

hederne at tillade visse fremmede Mønters Modtagelse til en nedsat efter

den lovlige Møntfod afpasset, Værdi, hvorom i saa Tilfælde den fornødne

Bekjendtgjørelse vil udgaae gjennem Vort Finantsministerium.

§ 7.

Forordningen af 26de Juni 1844 er ophævet tilligemed alle andre mot

nærværende Anordning stridende Bestemmelser.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst have at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig be¬

træffende enkelte Forandringer af og Tilsætninger til Forordningen

af 9de Mai 1806 angaaende Indqvartering i Tilfælde af overor¬

dentlige Troppesamlinger:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til en Forordning for Hertugdømmet Sles¬

vig betræffende enkelte Forandringer af og Tilsætninger til Forordningen af

9de Mai 1806, angaaende Indqvartering i Tilfælde af overordentlige Troppe¬

samlinger, har været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdøm¬

met Slesvig til Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne Be¬

tænkning har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi her¬

ved som følger:

§ 1.

De i Forordningen af 9de Mai 1806 i §§ 17 — 23 og 39 og i

Circulæranordningen af 3die Octbr. 1812 indeholdte Bestemmelser ophæves

forsaavidt de ikke ere optagne i nærværende Forordning. Ligeledes ophæves

Bekjendtgjørelserne af 21de Juli og 24de Ocbr. 1850.

§ 2.

Indqvarterede Officerer og de med dem i Klasse staaende Personer bør

Qvarteerværterne paa Forlangende yde Bespiisning paa Ankomstdagen, men
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ei senere, og skal der herfor kunne fordres en særlig passende Godtgjørelse,

som udredes af den Indqvarterede selv.

For den efter Ankomsten følgende Tid ere Værterne derimod pligtige

uden særlig Godtgjørelse at anvise disse Indqvarterede Kjøkkenleilighed og

Kogeapparater til fri Afbenyttelse, samt paa lige Maade at yde dem Brænd¬

sel til Madkogning.

§ 3.

Qvarteer for Underklasserne (Underofficerer, Understabspersoner, Mili¬

tærhaandværkere, Spillemænd og Menige) bliver ifølge den Angivelse, som

derom udtrykkeligt skal indføres i Qvarteerreqvisitionerne, at anvise enten som

Qvarteer med Bespiisning eller uden Bespiisning, og naar heri under samme

Indqvartering skal indtræde Forandring, have vedkommende Militærautoriteter

saa betimeligt derom til Øvrigheden eller Sognefogden paa Stedet at frem¬

komme med nye Reqvisitioner, at den indtrædende Forandring idetmindste

med Aftens Varsel kan blive Qvarteerværterne meddeelt.

§ 4.

Naar Qvarteer med Bespiisning i Henhold hertil skal ydes, paaligger

det Qvarteerværterne at give de Indqvarterede et forsvarligt og tilstrækkeligt

Maaltid varm Mad daglig, dog uden Brød.

Ved Bedømmelsen heraf skal den i Armeens Forpleiningsreglement til

enhver Tid bestemte sædvanlige Naturalportion tjene til Maalestok, saaledes

at Maaltidet, for at kunne ansees forsvarligt og tilstrækkeligt, idetmindste maa

erkjendes passende at kunne træde istedetfor Naturalportionen. Opstaaer der

Meningsulighed herom mellem Qvarteerværten og den Indqvarterede, skal

vedkommende Compagnicommandeur, saasnart han finder de Indqvarteredes

Klage begrundet, gjennem Øvrigheden paa Stedet eller Sognefogden bevirke

det Paaankede forandret, dog saaledes, at Adgangen til en endelig Afgjørelse

i Henhold til Forordningen af 9de Mai 1806 § 5 ikke afskjæres.

Armeens Forpleiningsreglement saavelsom enhver Forandring deri, der

kan faae Indflydelse paa Qvarteerværternes Forhold til den Indqvarterede,

skal fra vedkommende Overbestyrelse tilstilles de civile Autoriteter for at

samme af disse kunne bringes til almindelig Kundskab i Tilfælde af overor¬

dentlige Troppesamlinger.

§ 5.

Har en Qvarteervært paa eengang 6 Mand eller flere i Qvarteer, er

det ham tilladt at levere dem til eet fælleds Maaltid de ifølge Armeens

Forpleiningsreglement til een og samme Naturalportion for hver hørende

Bestanddele i utilberedt Tilstand, imod derhos at give dem Redskaber, for¬
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saavidt de ikke dermed ere forsynede, og Leilighed samt Brændsel til selv at

tilberede Maaltidet.

§ 6.

For Bespiisning ifølge forestaaende §§ 4 og 5 tilkommer Qvarteer¬

værten 12 Rbß. pr. Mand daglig.

§ 7.

Naar Qvarteer uden Bespiisning anvises Underklasserne og derhos Na¬

turalforpleining af disse ved direkte Militærforanstaltning finder Sted, paa¬

ligger det Qvarteerværterne, foruden anordningsmæssigt Qvarteer, tillige at

give disse Indqvarterede Redskaber, forsaavidt de ikke dermed ere forsynede,

og Leilighed samt Brændsel til Tilberedning af Naturalierne.

§ 8.

For selve Qvarteret til Underklasserne tilkommer Qvarteerværterne en

Godtgjørelse af 3½ Rbß. daglig for hver indqvarteret Underofficeer og 176

Rbß. daglig for hver Menig.

For det Rum, der reqvireres til Heste i Overensstemmelse med Forord¬

ningen af 9de Mai 1806 § 24, bliver at erlægge en Godtgjørelse, som

fastsættes for hver Hest til 1½4 Rbß. pr. Dag.

§ 9.

Det paaligger den Høistcommanderende ved hver Troppeafdeling, inden

hver Maaneds Udgang, eller, i Tilfælde af Cantonnementsforandring, betime¬

ligt forinden Afmarschen, at tilstille Øvrigbeden eller Sognefogden paa Stedet

en Liste in duplo særligt affattet respective efter §6 og § 8, forsaavidt

hver af disse §§ kommer til Anvendelse, over den Styrke, der har været ind¬

qvarteret og den Godtgjørelse, som derfor skal erlægges, samt at foranstalte

Beløbet udbetalt af Troppeafdelingens Kasse ved Præsentation af det ene

Exemplar af Listen med Øvrighedens eller Sognefogdens derpaa tegnede

Qvittering. Øvrigheden eller Sognefogden skal uopholdeligt foranstalte Godt¬

gjørelsesbeløbet oppebaaret ved Kassen, og dernæst ligeledes uopholdeligt for¬

deelt til Qvarteerværterne.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 6te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Patent for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende nogle Forandringer i Deiforordningen af 1ste Marts 1842:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til et Patent for Hertugdømmet Slesvig,

angaaende nogle Forandringer i Veiforordningen af 1ste Marts 1842, har

været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig til
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Betænkning, og efterat den af disse derover afgivne Betænkning har været

byde og befale Vi herved som følger:Os allerunderdanigst foredraget,

§1.

De i det sidste Membrum af §66 og i §67 i Veiforordningen af 1ste

Marts 1842 indeholdte Bestemmelser ophæves, hvorimod der for Fremtiden

indtil de Kunstveie, der efter Anh. A til den ommeldte Forordning skulle

udføres i Vort Hertugdømme Slesvig, ere fuldførte, af bemeldte Vort Her¬

tugdømme skal udredes og indbetales til Vor Centralkasse i Flensborg et

Bidrag af 15,000 Rbd. for hver Miil Chaussee, der i Hertugdømmet Sles¬

vig anlægges.

§ 2.

Efter Fuldførelsen af de i Bilag A til Veiforordningen med fortløbende

Nummere betegnede Chausseestrækninger i Hertugdømmet Slesvig skulle af de

i samme Bilag A uden Nummer opførte Veie i bemeldte Hertugdømme:

1) den anteciperede Chaussee fra Tønning til Garding indløses, og dernæst

2) Chausseen fra Flensborg over Gravensteen til Sønderborg anlægges.

§ 3.

1) Veien fra Foldingbro over Rødding, Billund og Overjersdal indtil den

mindre Landevei, der fører fra Apenrade til Lygumkloster, og

2) Veien imellem Cappel og Slesvig over Rabenkirken, Sønderbrarup og

Loit sættes i Klasse med de mindre Landeveie, hvorimod den saakaldte

Søndervei mellem Cappel og Slesvig sættes i Klasse med Biveiene.

§ 4.

Medicinalinspecteuren for Hertugdømmet Slesvig skal i Lighed med de

i Veiforordningen af 1ste Marts 1842 § 97 nævnte Embedsmænd være fri¬

tagen for at erlægge Chausseepenge.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Skibsfart og Handel paa Island:

§ 1.

Det skal herefter staae alle indenlandske Handlende frit, at befragte

fremmede Skibe til deres Handel paa Island, under Iagttagelse af de i

denne Lov indeholdte Forskrifter.

§ 2.

Ogsaa uden at være befragtede af danske Undersaatter skal det være

tilladt, at fremmede Skibe anløbe følgende Havne: Reykjavik, Vestmannø,

Stykkisholm, Isafjord, Øfjord og Eskefjord; dog have Skibsførerne strax at

anmelde deres Ankomst for Stedets Politiøvrighed, og, hvis de ikke ere for¬
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synede med behørige Sundhedspasse, at underkaste Besætningens Sundheds¬

tilstand den fornødne Undersøgelse og i det Hele at holde sig de af Øvrig¬

heden givne Forskrifter efterrettelige. Og maae de ikke, saalænge de ikke have

fyldestgjort de foreskrevne Betingelser for at drive Handel og navnligen løst

islandsk Søpas, sælge Noget af den Ladning, de have inde, eller tilforhandle

sig andre Varer, end hvad til Skibets og Skibsmandskabets egen Fornøden¬

hed behøves, hvormed Øvrigheden skal have vedbørligt Indseende.

§ 3.

Saaledes skal det og være fremmede Staters Undersaatter tilladt, her¬

efter at beseile og drive Handel paa samtlige autoriserede Handelssteder i

Island, dog saaledes, at alle fremmede Skibe, som ankomme direkte fra Ud¬

landet, skulle, forinden de beseile andre Steder paa Landet, anløbe en af de

i § 2 nævnte Havne, for at det Fornødne efter denne §'s Indhold kan

iagttages. Fremmede Staters Undersaatter skulle derhos have Adgang til,

lige med Indlændinge, at deeltage i Kystfarten paa Island, saavelsom i

Handelen mellem denne Ø og de øvrige til det danske Monarkie hørende

Lande, dog saaledes, at fremmede Skibe af 15 Commercelæsters Drægtighed

og derunder ikke maae benyttes til Vareførsel, enten imellem forskjellige Havne

paa Island eller imellem Island og de øvrige Dele af Monarkiet. Jøvrigt

skal det staae saavel Udlændinge som Indlændinge frit, paa alle autoriserede

Handelssteder i Island, uden nogen Indskrænkning med Hensyn til Tiden,

til de der bosatte faste Handlende at afhænde eller hos disse til Forhandling

at oplægge de medførte Varer, ligesom og i et Tidsrum af 4 Uger at drive

Handel med Landets Indvaanere, dog kun fra Skibet, saaledes som det er

foreskrevet med Hensyn til den hidtil saakaldte Spekulanthandel, saa at saa¬

dan Handel ei føres paa Landet selv, enten i opførte Skure eller i en opsat

Bygning eller Telt eller i noget andet Locale.

§ 4.

Alle, saavel Indlændinge som Udlændinge, der ville drive Handel paa

Island, enten ved at føre Varer derhen eller derfra, skulle, for hvert Skib,

der benyttes til slig Handel, og for hver Reise løse et islandsk Pas, der skal

indeholde Skibets Navn, Hjemsted og Størrelse, samt Skipperens Navn,

hvilke Opgivelsers Rigtighed skal godtgjøres ved Rhedernes af den danske

Consul, eller, hvor ingen Consul er, af Øvrigheden paa det fremmede Sted

eller et indenlandsk Toldkammer attesterede Erklæring. Naar Passet løses

for et Skib, der skal seile til Island, gjælder det saavel for Henreisen og

for de Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa Island — uden at

Skibet midlertidigen seiler til en anden Havn udenfor Landet—, som for

Retourreisen til en Havn udenfor Island.
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Dersom Passet løses i Island for et Skib, der er hjemmehørende sam¬

mesteds, og udgaaer derfra, eller for et Skib, der, efterat være ankommet til

Island uden Pas, er blevet befragtet af en der bosat Handlende, gjælder

Passet for Skibets Udreise fra Island samt for dets Tilbagereise til Island.

naar denne finder Sted inden 9 Maaneder efter Udreisen. Men udenfor

disse Tilfælde, og navnligen naar Føreren af et Skib, som er anløbet Is¬

land uden Pas, vil løse dette i det Øiemed, for egen Regning at kunne

drive Handel og udføre en Ladning fra Island, gjælde de Passe, der løses

i Island, kun for de Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa Landet,

og for Skibets Udreise fra Landet.

§ 5.

Islandske Søpasse erholdes i Indenrigsministeriet, hos de danske Con¬

suler paa de vigtigere Søpladse i Europa, og hos Politiøvrigheden i de 6

foranførte Havne i Island.

Passene skulle efter Afbenyttelsen tilbageleveres, naar Skibet forlader

Island, for endelig at afgaae til Udlandet, til Politiøvrigheden paa det Sted

i Island, hvorfra Skibet sidst udklarerer, men, naar Skibet gaaer til Dan¬

mark eller Hertugdømmerne, til Toldkammeret paa det Sted, hvor Skibet

indklarerer, og forsaavidt Altona vedkommer til Overpræsidiet.

§ 6.

For et islandsk Søpas, der meddeles noget Skib i Henhold til de i

§ 4 givne Bestemmelser, bliver der, hvad enten Skibet er indenlandsk eller

udenlandsk, og uden Hensyn til om det er ladet eller gaaer i Ballast,

eller til Ladningens Indhold, forinden Passets Udlevering at erlægge en

Afgift af 2 Rbd. for hver dansk Commercelæst af Skibets Drægtighed.

Drives der fra Skibet, efter dets Ankomst til Island, Handel umiddelbart

med Indbyggerne, skal der derhos foruden bemeldte Afgift i den første

Havn, som Skibet anløber for at drive saadan Handel, erlægges en Tillægs¬

afgift af 3 Rbd. pr. dansk Commercelæst af dets Drægtighed; men ligesom

denne Tillægsafgift ikke bliver at erlægge, naar hele Ladningen sælges til de

i Landet bosatte faste Kjøbmænd eller Commissionærer, saaledes skal den ei

heller svares af de i Island etablerede faste Handlende, der fra deres

Etablissementer lade Varer føre til andre autoriserede Steder og der drive

Handel fra Skib direkte med Indbyggerne, ligesaalidt som af de Skibe, der

i Ballast gaae til Island for der at tilforhandle sig Heste eller andre levende

Kreaturer.

Jøvrigt bortfalder det tidligere bestemte Pasgebyr, den hidtil paabudne

Udførselsrecognition af islandske Varer, og den hidtil erlagte Afgift af Skibe,

der føre Varer fra Island til Udlandet.
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§7.

Forsaavidt Skibet tilhører en Stat, hvori danske Skibe eller disses Lad¬

ninger ere underkastede høiere Afgifter, end om de hørte hjemme i Staten

selv, bestemmer Kongen, om og hvorvidt der, foruden den i §6 nævnte Af¬

skal til Statskassen svares en yderligere Afgift.gift,

§ 8.

Enhver Fremmed, som fra fremmed Sted gjør Handelsreiser til Island,

skal, foruden islandsk Søpas, være forsynet med en Varefortegnelse, som nøi¬

agtigen angiver Ladningens Indhold, og hvis Rigtighed skal være attesteret

af den danske Consul, eller, hvor ingen Consul er, af Øvrigheden paa Ste¬

det, ligesom og med behørige Beviser for, at hverken Mæslinger, Kopper

eller andre smitsomme Sygdømme ere herskende paa det Sted, hvorfra Ski¬

bet afseiler, eller blandt Mandskabet, hvilke Bevisers Rigtighed ligeledes skulle

være attesterede af den danske Consul eller Øvrigheden paa Stedet. For

hver Klasse af disse Attestationer, saavelsom for den i § 4 ommeldte Atte¬

station, tilkommer der den danske Consul 6 Rbß. pr. dansk Commercelæst af

Skibets Drægtighed. En saadan Varefortegnelse skulle ligeledes de Skibe

medbringe, der i Henhold til denne Lovs § 2 ville drive Handel med de af

samme til Island opførte Varer.

For Skibe, som fra indenlandsk Toldsted udgaae til Island, træder ud¬

gaaende Toldseddel istedetfor Varefortegnelsen, hvorimod danske Skibe, som

fra fremmed Sted seile til Island, skulle medbringe Varefortegnelse og Sund¬

hedsattester, som ovenfor foreskrevet for fremmede Skibe,

Saasnart Skibet er ankommet i Havn paa Island, skulle Passet og

de øvrige fornævnte Beviisligheder forevises Stedets Politimester og paateg¬

nes af ham, hvorfor erlægges et Gebyr af 16 Rbß. pr. dansk Commercelæst

af Skibets Drægtighed, naar Skibet baade udlosser og indtager sin hele

Ladning inden samme Retsbetjents Jurisdiction. Men losser eller lader

Skibet i Havne under forskjellige Jurisdictioner, erlægges kun Halvdelen af

bemeldte Gebyr til Politimesteren paa hvert af de Steder, hvor der losses

eller lades.

Paa hvert Sted, hvor Noget er ladet eller losset, skal til Politimeste¬

ren indsendes Beretning herom. Alt, hvad der losses, skal opføres paa

Varefortegnelsen eller Toldseddelen. Disse blive paa sidste Bestemmelsessted

at afgive til Politimesteren og af denne at indsende til Indenrigsministeriet.

§9.

Alle Forseelser mod de foranførte Regler straffes, forsaavidt de ei ud¬

gjøre en særegen grovere Forbrydelse, saasom Bedrageri eller Forfalskning,

med Bøder fra 50 til 100 Rbd. til Stedets Fattigkasse, der i Gjentagelses¬
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tilfælde fordobbles. For disse Bøder hæfter saavel Skib som Ladning, og

kan der af den sidste ved Auction sælges saameget, som behøves til Mulktens

Udredelse og Dækning af Sagens Omkostninger.

§ 10.

De Fremmede, som beseile Island, ere iøvrigt pligtige til at rette sig

efter de i Landet gjældende Love, navnligen forsaavidt Handelen vedkommer,

og vil der fra Indenrigsministeriet være at foranstalte udgivet og trykt en i

det danske og franske Sprog affattet Extract af de væsentligste for Handelen

paa Island givne ikke i denne Lov optagne, Bestemmelser, af hvilken et

Exemplar bliver at vedhæfte ethvert islandsk Søpas. Og skal enhver Politi¬

mester paa Island have Indseende med, at de Fremmede efterkomme de dem

vedkommende Lovforskrifter.

§ 11.

Kongen vil nærmere bestemme og kundgjøre de forandrede Former for

Erhvervelsen og Benyttelsen af islandske Søpasse, som, efterat det er tilladt

alle indenlandske Handlende at befragte fremmede Skibe, og Udlændinge at

drive Handel paa Island, ville blive fornødne i de forskjellige Tilfælde, for

hvilke sligt Pas skal udfærdiges.

§ 12.

Denne Lov træder i Kraft den 1ste April 1855.

Motiverne til dette Lovudkast ere saalydende:

I Rigsdagens fjerde Sessions anden Samling 1852 blev der af den

daværende Indenrigsminister forelagt Landsthinget et Udkast til en Lov an¬

gaaende Skibsfart og Handel paa Island, som tilligemed Motiver findes

trykt i Rigsdagstidenden for fjerde Sessions anden Samling 1852 Anhang

A LXVII. Der blev i Landsthinget nedsat et Udvalg for at tage Sagen

under Overveielse, men dette havde ikke endt sine Arbeider, da Rigsdagen

blev opløst, og der fremkom saaledes ingen Betænkning fra Udvalget. I

Rigsdagens 4de Sessions 3die Samling 1853 blev samme Lovudkast atter

uforandret forelagt Landsthinget, idet Ministeriet, navnligen med Hensyn til

de Ønsker, der fra Island hørtes angaaende Sagens Fremme, maatte ønske,

at der allerede i den korte Tid som blev til denne Sessions Raadighed,

kunde tilveiebringes nogle Forarbeider, der vilde lette Sagens Tilendebrin¬

gelse paa en følgende Rigsdag. Der viste sig imidlertid i Landsthinget en

afgjort Utilbøielighed til i hiin Session at indlade sig paa Behandlingen af

en saa omfattende Sag, hvis Fremme ikke blev anseet for aldeles paatræn¬

gende, og en Følge heraf blev det, at Thinget ved Spørgsmaalet om Sa¬

gens Overgang til anden Behandling nægtede samme.
2Dep. Tid. Nr. 9 og 10. 1854.
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Da saaledes det Hensyn, som havde bevæget Indenrigsministeriet til at

forelægge det tidligere Lovudkast i uforandret Skikkelse, nemlig Sagens

Fremme saa hurtigt som muligt, ikke længere var tilstede i samme Udstræk¬

ning, og da desuden den nuværende Minister der allerede tidligere havde

havt endeel Tvivl med Hensyn til flere vigtige Punkter i Lovudkastet, var

blandt andet ved nogle til Ministeriet indkomne Andragender yderligere ble¬

vet bestyrket i disse Tvivl, maatte han ansee det for nødvendigt, at Sagen,

hvorover der desuden i det i 1853 forsamlede Althing i Efteraarets Løb

var indkommen en Betænkning, blev underkastet en omhyggelig fornyet Over¬

veielse, og Ministeriet anmodede derfor under 21de September f. A. flere

med de locale Forhold og Handelsforhold nøie bekjendte Mænd, nemlig Ge¬

heimeconferentsraad Bardenfleth, Conferentsraad, Colonialdirecteur Garlieb,

Etatsraad, Grosserer A. Hansen, Justitsraad, Directeur for det islandske

Departement, Stephensen, og Agent, islandsk Kjøbmand H. A. Clausen, om

at sammentræde for at tage bemeldte Lovudkast om Skibsfart og Handel

paa Island under Overveielse. Af disse fem Mænd vare den tredie og

femte, efter Ministeriets Opfordring, bragte i Forslag af Grosserer=Socie¬

tetets Comitee. Den i Overensstemmelse hermed sammentraadte Commis¬

sion har nu fuldendt sine Arbeider og indsendt sin Betænkning til Mi¬

nisteriet.

I denne Betænkning har Commissionen erklæret sig enig i de Hoved¬

grundsætninger, der i det den forrige Rigsdag forelagte Lovudkast vare ud¬

talte, forsaavidt samme gaae ud paa, at den islandske Handel skal frigives

for fremmede Staters Undersaatter, at denne Frigivelse bør være saa fuld¬

stændig som muligt, at Afgifterne paa Handelen blive saa lempelige at

samme ikke blive bebyrdende for Indbyggerne, eller forhindre Handelens

Opkomst, og at der i Almindelighed ikke betinges Differentialafgifter af

Fremmedes Handel paa Island, og endelig at der ved Sagens Ordning

haves tilbørligt Hensyn til, at Island sikkres en stadig Handel og tilstrække¬

lig Forsyning med Nødvendighedsartikler. Derimod har den i flere Punk¬

ter troet at maatte afvige fra Udkastet med Hensyn til den Maade, paa

hvilken de saaledes satte Formaal tilsigtes opnaaede, og har derfor foreslaaet

og nærmere begrundet flere tildeels væsentlige og omfattende Ændringer i

Lovudkastet. Ministeriet har ikke kunnet skjønne rettere, end at de af Com¬

missionen fremførte Forslag i det Hele ere vel begrundede og fortjene at

tages til Følge, og i Henhold hertil er der udarbeidet et nyt Udkast, hvori

de i Forslag bragte Ændringer ere optagne; og man skal derfor, næst iøv¬

rigt med Hensyn til den historiste Fremstilling af Handelslovgivningens

Udvikling paa Island, og til de Bestemmelser, som af det ældre Lovforslag
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uforandrede ere optagne i nærværende at henholde sig til de forhen trykte

Motiver til Sagen, gaae over til at omtale de enkelte Paragrapher i det

nye Udkast.

ad § 1.

Den sidste Deel af denne § hentyder nærmest til den i § 3 optagne

Bestemmelse, at fremmede Skibe af 15 Commercelæsters Størrelse og der¬

under ei maae benyttes til Vareførsel mellem de forskjellige Havne paa Is¬

land eller mellem Island og de øvrige Dele af Monarkiet. Derhos ville

indenrigske Handlende, naar de i Medhold af nærværende § benytte frem¬

mede Skibe, kunne fra en dansk Havn direkte beseile ethvert autoriseret Han¬

delssted paa Island, medens de fra en fremmed Havn ankommende Udlæn¬

dinge, uagtet nærværende Lovudkast gaaer ud paa en større Frihed i saa

Henseende end det forrige, dog efter § 3 cfr. § 2 først skulle anløbe en af

de i sidstnævnte § ommeldte 6 Havne. Jøvrigt er Tidsbestemmelsen her

bortfalden, da derom er givet en almindelig Forskrift i § 12.

ad § 2.

Naar det i denne § efter Commissionens Indstilling er foreslaaet, at

fremmede Skibe ogsaa uden at være befragtede af Indenlandske og forsynede

med islandsk Søpas, kunne anløbe foruden Reykiavik de 5 andre der nævnte

Hovedhandelssteder i Island, da er denne ikke uvigtige Udvidelse i den Be¬

seilingsfrihed, der efter det forrige Lovudkast skulde tilstaaes Fremmede, ble¬

vet gjort mulig ved det Forslag, der indeholdes i § 5 hvorefter islandske

Søpasse tillige ville være at erholde paa de nævnte Steder, ligesom det

ogsaa er forudsat, at de nødvendige Foranstaltninger i sanitair Henseende

der ville blive iværksatte. Idet man derfor i det Hele kan henvise til, hvad

der nedenfor skal anføres med Hensyn til sidstmeldte §, skal man endnu be¬

mærke at denne Ændring stemmer med den islandske Forsamlings Indstil¬

ling i 1851. Jøvrigt er ogsaa her Tidsbestemmelsen udeladt.

ad § 3.

Med Hensyn til denne § har Commissionen indstillet, at fremmede

Staters Undersaatter tilstaaes Adgang til Handel paa samtlige autoriserede

Handelssteder i Island, dog saaledes, at alle fremmede Skibe, som komme

direkte fra Udlandet, skulle, førend de beseile andre Steder paa Landet, an¬

løbe en af de i § 2 nævnte 6 Havne, og der forevise deres Skibspapirer,

at der ligeledes gives fremmede Staters Undersaatter Adgang til lige med

Indenlandske at deeltage i Kystfarten paa Island saavelsom i den mellem¬

rigske Handel, dog saaledes, at fremmede Skibe af 15 Commercelæsters

Drægtighed og derunder ei maae benyttes til Vareførsel, enten mellem for¬

skjellige Havne paa Island eller mellem Island og de øvrige Dele af
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Monarkiet, samt at det tillades saavel fremmede som indenlandske Speculant¬

handlere, paa alle autoriferede Handelssteder uden nogen Tidsindskrænkning

at afhænde deres Varer til de der bosatte faste Handlende.

Naar det i det tidligere Lovudkast var foreslaaet, at Handelen vel

skulde frigives for Fremmede i 6 bestemte Hovedhavne i Island, men der¬

imod paa alle andre Steder forbeholdes Indenlandske, allene med Undtagelse

af Handel med Tømmer, og at i Forbindelse hermed den saakaldte mellem¬

rigske Handel ligeledes skulde være danske Undersaatter forbeholdt, har Com¬

missionen ikke kunnet tiltræde disse Forslag. Det er i saa Henseende an¬

ført, at en saadan Indskrænkning i det ved Lovforslaget etablerede Frihan¬

delsprincip vilde være saameget mere paafaldende, som samme ikke finder

Sted under de nu bestaaende Handelsforhold, idet Fremmede, som erholde

den i Frdn. 11te September 1816 hjemlede Beseilingstilladelse, kunne uhin¬

dret beseile alle Havne, efterat have anløbet en af de der nævnte 4 Kjøb¬

stæder. Det maa dernæst efter Commissionens Anskuelse meget betvivles, at

Handelen ifølge de locale Forhold i Island, navnlig Landets store Udstræk¬

ning og ringe Folkemængde paa hvert Sted, samt Vanskeligheden af Vare¬

transporter over Land, lader sig sammendrage til visse Hovedhavne, saaledes

at der opstaaer et egentligt Handelsrøre eller Kjøbstæder af saadan Bety¬

denhed, at samme kunne blive faste Støtter for Landets Forsyning, hvilket

ogsaa antages at være bekræftet ved den islandske Handels Historie siden

dens Frigivelse i Aaret 1786, idet de Forsøg, der have været gjorte i saa

Henseende, mislykkedes, hvorfor Plakaten af 28de Decbr. 1836 ophævede

den ved Pl. af 18de August 1786 Anordn. 17de Nov. s. A. og Frdn.

11te Septbr. 1816 etablerede Forskjel mellem Kjøbstæder og autoriserede

Udliggersteder, allene med Undtagelse af Reykiavik, hvor Forholdene have

udviklet sig saaledes, at der var tilstrækkelig Anledning til at lade dette Sted

beholde Kjøbstads Navn og Rettigheder. Det er ogsaa, efter Commissio¬

nens Formening, kun ved Faxe=Bugten, at Forholdene ere af den Beskaf¬

fenhed, at de tilstede en naturlig Concentration af Handelen, navnlig i Rey¬

kiavik, og denne vil utvivlsomt for Fremtiden udvikle sig paa samme Maade

som hidtil, og i en endnu høiere Grad, naar Handelen frigives for Frem¬

mede, selv om det tillades dem at beseile alle Landets Havne, da det maa

antages, at de fortrinsviis ville beseile de større Havne, hvor de kunne

vente en større og hurtigere Omsætning end i de smaae. Ligesom det der¬

for efter den gjorte Erfaring maa ansees for misligt, forud at udpege nogle

faa Steder, som fortrinsviis skulde egne sig til Kjøbstæder, da med Undta¬

gelse af Reykiavik neppe noget Sted kan siges at frembyde de nødvendige

Betingelser for Kjøbstadanlæg, navnlig Opland og Folkemængde, saaledes
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har man anseet det for rigtigere at lade Forholdene udvikle sig af sig selv,

ved at give Fremmede Adgang til alle autoriserede Handelssteder paa Is¬

land, idet man derved sikkrest vil komme til Kundskab om, hvilke Steder

der bedst egne sig til Kjøbstadanlæg. Commissionen antager ei heller, at

de i Lovforslaget nævnte 6 Havne med Sikkerhed kunne paastaaes at have

særdeles Fortrin fremfor flere andre Steder, skjøndt de vistnok ere gode

Havne, og den anseer det heller ikke rigtigt, at give saadanne Steder Navn

af Kjøbstad, saalænge der, med Undtagelse af Reykiavik, savnes saagodtsom

enhver Kjøbstadindretning og navnlig communale Institutioner. Commis¬

sionen troer heller ikke, at den efter det tidligere Lovforslag paatænkte An¬

sættelse af en Øvrighedsperson paa de nævnte Steder ved Handelens Fri¬

givelse, hvad Politivæsenet angaaer, vilde indeholde nogen særdeles Betryg¬

gelse hvorimod den, hvad Sundhedsvæsenet betræffer, i Lighed med de i

Frdn. 11te Septbr. 1816 for Fremmedes Beseiling indeholdte Bestemmel¬

ser, maa ansee det nødvendigt, at alle fremmede Skibe, som komme direkte

fra Udlandet, skulle, forinden de beseile andre Steder paa Landet, anløbe en

af de i Udkastet anførte 6 Havne, for at forevise deres Skibspapirer og

navnligen Sundhedsbeviser, hvorfor det ogsaa maa ansees nødvendigt, at der

paa disse Steder er bosat Øvrighed og en Læge, der kunne foretage de i

sanitair Henseende fornødne Visitationer. Jøvrigt har Commissionen anseet

det for hensigtsmæssigst, at paa Østerlandet Eslefjord sættes istedetfor Sey¬

disfjord som den Havn, der først skal anløbes, navnligen af Hensyn til, at

det antages at ville være lettere for de omhandlede Embedsmænd at bosætte

sig paa det førstnævnte Sted.

Det er endvidere fremhævet, at det islandske Althing stadigen har an¬

draget paa, at Handelen maa blive frigiven for Fremmede paa alle auto¬

riserede Havne i Island, alene med den Modification, at de først skulle an¬

løbe en af de i det forhen fremlagte Udkast nævnte 6 Havne for at fore¬

vise deres Skibspapirer, og at det fremgaaer af den af Althinget i forrige

Aar indgivne Petition, at dette Ønske endnu næres iblandt Islænderne, og

at det alene blev tilbagetrængt, fordi Althinget antog, at Regjeringen var

utilbøielig til at fravige den om dette Punkt i Lovudkastet indeholdte Be¬

stemmelse.

Commissionen har derhos yttret, at den saa meget mindre troede at

burde anbefale den i det tidligere Lovudkast indeholdte Indskrænkning i Frem¬

medes Beseiling af Island, som en saadan Bestemmelse, medens det er tvivl¬

somt, om den vilde medføre nogen Nytte, kunde blive af skadelig Indflydelse

paa vore Underhandlinger med fremmede Magter, som uden Tvivl vilde

vægre sig ved at gjøre Concessioner af nogen Betydning i Anledning af den
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islandske Handels Frigivelse, saalænge tilsyneladende den største Deel af Is¬

lands Havne, c. ⅓, vare lukkede for dem, medens man endog kunde være

udsat for, at andre Stater, navnlig de, der indrømme fremmede Flag Lige¬

berettigelse med deres eget, kunde besvære sig over en saadan kun partiel

Frigivelse af den islandske Handel. Af samme Grunde har Commissionen

formeent, at der ei heller burde nægtes de Fremmede Deeltagelse i Kystfar¬

ten og i Samfærdselen mellem Islands, Danmarks og Hertugdømmernes

Havne. Jøvrigt ville Kysttransporterne i Island neppe tilbyde saadanne

Fordele, at Fremmede i det Øiemed ville gaae op til Island. Det formenes

ogsaa, at, da den mellemrigske Handel i Regelen vil blive sat i Bevægelse af inden¬

landske Handlende, ville de ogsaa dertil benytte indenlandske Skibe, medmindre der

i enkelte Tilfælde skulde være større Fordeel ved at fragte fremmede Skibe,

men at det i saa Fald maa ansees ønskeligt, at dertil kan gives Lei¬

lighed. Vel kunde det tænkes, at norske Skibe, som havde ført Tømmer til

Island, enkelte Gange kunde finde deres Regning ved at føre Ladning der¬

fra til Danmark i det Haab, at saae Fragt tilbage til Norge, men denne

Handel antages dog neppe at ville blive saa betydelig, at noget Afbræk der¬

ved kunde befrygtes for den indenlandske Skibsfart. Imidlertid har Com¬

missionen anseet det for rettest, at der i Loven optages en Bestemmelse,

hvorved fremmede Skibe paa 15 Commercelæster og derunder udelukkes fra

Vareførsler mellem de forskjellige Havne paa Island samt mellem Island og

de øvrige Dele af Monarkiet, fordi det synes principmæssigt, at en saadan

Bestemmelse, der ogsaa var optaget i det den islandske Forsamling i Aaret

1851 forelagte Udkast — skjøndt den ikke blev tilraadet af Forsamlingen

og heller ikke er af synderlig praktisk Betydning, da vel sjældent Skibe af

den omhandlede Størrelse ville gaae op til Island — og som ifølge Pl.

1. Septbr. 1819 er indført som almindelig Regel sor Danmark og Hertug¬

dømmerne, ogsaa gjøres gjældende for Island. Commissionen har endelig

bemærket, at, naar der gives Fremmede Tilladelse til at beseile alle autori¬

serede Havne i Island, bør ogsaa den i det tidligere Udkasts § 3 indeholdte

Bestemmelse, hvorefter Speculanthandlerne kunne paa de anførte 6 Havne

uden Tidsindskrænkning afhænde deres medførte Varer til de faste

Handlende, udvides til at gjælde med Hensyn til alle autoriserede Handels¬

steder.

Idet de foranførte Forslag ere af Ministeriet tiltraadte og Ken derfor

er bleven redigeret i Overeensstemmelse dermed, skulde man, forsaavidt der

derhos i nærværende Lovudkasts § 3 er optaget en Bestemmelse om, at de

Varer, som de Fremmede medføre, ogsaa maae oplægges til Forhandling

hos de faste Kjøbmand, bemærke, at dette er foranlediget ved, at det, som
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ogsaa af Commissionen er udtalt, maa ansees ønskeligt, at der i Island kan

udvikle sig en Commissionshandel, navnligen af Indenlandske. Da der imid¬

lertid i Pl. 23de April 1793 og 28de Decbr. 1836 § 10 in sine inde¬

holdes den Bestemmelse, at Speculanthandlere ei maae oplægge Varer til

Forhandling hos Bønder eller Andre, hvem de ogsaa maatte være,

er det anseet rettest at hæve denne Indskrænkning, forsaavidt samme er til

Hinder for Oplæggelse af Varer til Forhandling hos de i Landet bosatte

Handelsberettigede, hvorimod det iøvrigt fremdeles vil være forbudt at op¬

lægge Varer til Forhandling hos Bønder eller Andre, som mangle den for¬

nødne Handelsberettigelse.

ad § 4.

Denne § er optaget uforandret efter det tidligere Lovudkasts § 4, til

hvis Motiver saaledes henvises. Det skal her blot bemærkes, at der i Com¬

missionen er opstaaet Tvivl om hvorvidt det, naar de iøvrigt i Forslag

bragte Bestemmelser angaaende Fremmedes Adgang til at beseile Island op¬

tages, vilde være nødvendigt at bibeholde det hidtilværende Søpassystem, da

det væsentligste Øiemed, i hvilket Søpassene hidtil have været paabudne,

nemlig at constatere, at Skib og Ladning tilhøre allene danske Undersaatter,

derved vilde bortfalde, men at Commissionen dog har troet at burde anbe¬

fale den fremtidige Anvendelse af Søpasvæsenet som et Middel til at con¬

trollere, at de befalede Afgifter rigtig blive erlagte, idet det er anordnet,

at Passene skulle erholde en Paategning af Øvrighederne i Island og de

danske Consuler i Udlandet om, hvilke Steder Skibet har anløbet, hvorefter

der hidtil i Indenrigsministeriets Revision har kunnet holdes Control med

Afgifternes riglige Erlæggelse og navnlig den Afgift af 14 Mark pr. Com¬

mercelæst, som er paabuden, naar Skibet afgik direkte fra Island til frem¬

mede Steder. Derimod vilde der, naar Søpassene skulde bortfalde, og Af¬

giften saaledes opkræves paa det første Sted, Skibet anløb, opstaae forskjel¬

lige Vanskeligheder med Hensyn til Opkrævningen af denne Afgift, da den

paagjældende Embedsmand ikke vilde altid selv kunne være tilstede og ei hel¬

ler være istand til at afholde de Omkostninger, som vilde medgaae til at

antage en Mand i hans Sted, ligesom en dertil skikket Mand vanskelig vil

kunne findes overalt. Endelig bemærkes, at den Qvittering, som vil være

at udstede for Afgiftens Erlæggelse paa det første Anløbssted, vel skal gjælde

som Legitimation for det paagjældende Skib til at gaae til andre Havne paa

Island uden der at erlægge en ny Afgift, men derimod ikke til at gjøre en

Mellemreise til Udlandet, men at det paa Grund af den lange Afstand mel¬

lem Havnene i Island vil være vanskeligt, af Qvitteringens Dato at kunne

direkte fra en islandsk Havn ellermed Sikkerhed afgjøre, om Skibet kommer
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det i Mellemtiden har været i Udlandet, hvorimod saadan Control vilde haves

i Søpasset, idet samme skal paategnes af den danske Consul i Udlandet.

ad § 5.

§ 5 i det tidligere Lovudkast er her deelt i tvende §§, idet man ansaae

det for rigtigst, i en særskilt § at optage de Regler, der ville være at iagt¬

tage med Hensyn til Erhvervelsen af islandske Søpas og deres Tilbageleve¬

ring og derimod i en anden § at optage Bestemmelserne om Afgifterne, og

det saa meget mere som der, foruden den tidligere foreslaaede almindelige

Afgift af 2 Rbd. pr. Commercelæst, er af Commissionens Fleertal bragt i

Forslag en særlig Tillægsafgift af Speculanthandelen. I nærværende § er

optaget et Forslag af Commissionen om, at Søpas, foruden hos Indenrigs¬

ministeriet og de danske Consuler i Udlandet, skulle kunne erholdes hos Po¬

litimesteren paa de 6 i nærværende Udkast § 2 nævnte Handelssteder, hvilket

stemmer overens med den islandske Forsamlings Indstilling og antages at

ville være til Lettelse for de Handlende, ligesom derved den Ulempe fjernes,

at Passene skulle løses før Skibets Afreise til Island, uagtet det Tilfælde

kunde finde Sted, at Reisen, paa Grund af indtrufne Omstændigheder, maatte

opgives og man saaledes ikke kunde afbenytte det allerede løste Pas. Com¬

missionen har derhos forudsat, at der paa de ommeldte Handelssteder altid

vil findes en Øvrighed, og at det ikke heller vil blive særdeles vanskeligt der

at finde en Mand, til hvem bemeldte Forretninger kunde betroes i Syssel¬

mandens Fraværelse. Jøvrigt er det anseet nødvendigt, at der tilføies en

Bestemmelse om, at Passene efter Afbenyttelsen skulle, naar Skibet forlader

Island for endelig at afgaae til Udlandet, tilbageleveres til vedkommende

Politiøvrighed i Island paa det Sted, hvorfra Skibet sidst udklarerer, eller,

naar Skibet hører hjemme i Danmark eller Hertugdømmerne, til Toldkam¬

meret paa det Sted, hvor Skibet indklarerer, saavidt Altona angaaer til

Overpræsidiet sammesteds.

ad § 6.

Commissionen har med Hensyn til de Afgifter der skulle svares af

Handelen og Skibsfarten i Almindelighed, sluttet sig til de tidligere af Re¬

gjeringen udtalte Anskuelser, idet den har formeent, at Afgiften burde være

saa moderat, at den ikke kunde trykke Handelen og dog tillige af den Be¬

skaffenhed at Hensynet til en Indtægt sor Statskassen ikke ganske tabes af

Sigte. I Erkjendelsen af, at et Toldvæsen ikke uden uforholdsmæssige Om¬

kostninger lader sig indrette paa Island, har den derhos tiltraadt Regjerin¬

gens Forslag om en Afgift efter Skibets Læstedrægtighed. Et Mindretal

kunde vel, navnlig af Hensyn til Islands tilstrækkelige Forsyning med Nød¬

vendighedsartikler, have ønsket, at der ved Afgiftens Bestemmelse blev taget
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noget Hensyn til Ladningens Indhold, saaledes at Skibe, der udelukkende

vare ladede med Tømmer, Salt eller Kornvarer, bleve fritagne for enhver

Afgift, medens alle øvrige Ladninger erlagde en Afgift af 4 Rbd. pr. Com¬

mercelæst; men det har dog ikke fundet dette Punkt af tilstrækkelig Vigtighed

til at dissentiere fra Commissionens øvrige Medlemmer som have antaget,

at den foreslaaede Afgift ikke vil udøve nogen hæmmende Indflydelse paa

Landets Forsyning med Nødvendighedsvarer, medens derimod en eensartet

Afgift er af særdeles Vigtighed med Hensyn til Simplification i Opkræv¬

ningen, og det maaskee vilde vække Misfornøielse, at Skibe, der muligen

kunde indføre et større Qvantum Nødvendigshedsvarer, end de, der saaledes

bleve fritagne for at erlægge Afgift, kom til at udrede det større Beløb,

fordi de ikke udelukkende vare ladede med Nødvendighedsvarer. Ministeriet

kunde ikke andet end være enigt i at fraraade hiin Forskjel, der vilde føre

til flere praktiske Forviklinger og ingenlunde i alle Tilfælde vilde frembringe

et til Billighed og Landets Tarv svarende Forhold.

Endvidere har Commissionens Fleertal indstillet, at der af den Handel,

som drives fra Skib direkte med Indbyggerne, bør foruden den i Lovudka¬

stet stipulerede almindelig Afgift af 2 Rbd. pr. Commercelæst, i den første

Havn, hvor Skibet anløber for at drive slig Handel, erlægges en Tillægs¬

afgift af 3 Rbd. pr. Commercelæst. Dog bør efter de tre af Fleertallets

Medlemmers Formening denne Tillægsafgift ei erlægges af de i Landet eta¬

blerede faste Handlende, der fra deres Etablissementer i Island føre Varer

til andre autoriserede Handelssteder og der drive Handel fra Skib direkte

med Indbyggerne; hvorimod eet Medlem antager, at disse Handlende ei bør

fritages for denne Afgifts Erlæggelse, og et andet Medlem formener, at ingen

Tillægsafgift bør paalægges Speculanthandelen.

Commissionens Fleertal er, ved at foreslaae den omhandlede Tillægs¬

afgift, gaaet ud fra den Anskuelse, at der maatte træffes Foranstaltninger

til at betrygge den faste Handel og derved Landets Forsyning, der kunde

blive udsat for Fare, hvis de i Landet etablerede Kjøbmænd skulde trække

sig tilbage og nedlægge deres Etablissementer, ved herefter at maatte con¬

currere ikke blot med indenlandske, men ogsaa med udenlandske Speculant¬

handlere paa alle autoriserede Handelssteder. Det er endog af et Medlem

bragt i Forslag, at al Handel direkte fra Skib med Indbyggerne skulde for¬

bydes, og Handelen derved forbeholdes de i Landet etablerede faste Kjøb¬

mænd, i hvilken Henseende det er paaberaabt, at de faste Handlende have

meget betydelige Udgifter ved Anlæget og Vedligeholdensen af faste Etablis¬

sementer i Landet, Folkehold, Losning og Ladning af Skibe m. v., som

Speculanthandelen er fri for, og at det under den ubundne Concurrence
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med Speculanter ikke vil være muligt for de fleste Handlende forud at be¬

regne, hvormegen Tilførsel der vil behøves til Landets Forsyning, hvorfor

de heller ikke ville finde deres Regning ved at have store Beholdninger i

Landet, og at saaledes Landets Forsyning vil blive høist usikker, da man

ikke under ugunstige Forhold tør gjøre Regning paa Speculanterne, der ikke

ere knyttede til Landet som de faste Handlende. Denne Usikkerhed antages

at ville mere end opveie de Fordele, den større Concurrence kunde tilbyde.

Det er derhos yttret, at unge og driftige Islændere, naar Handelen blev

bundet til de faste Kjøbmand vilde nedsætte sig som Commissionærer for

de Fremmede og al Handel saaledes blive knyttet fastere til Landet. Com¬

missionens øvrige Medlemmer have imidlertid fundet Betænkelighed ved at

gaae ind paa dette Forslag, der antages at ville møde en afgjort Misfor¬

nøielse hos Indbyggerne, som i en Række af Aar ere blevne vante til denne

Handel og betragte den som et Middel til at erholde blilligere Priser og

bedre Forsyning. Efter de locale Forhold, og de deraf følgende ringe Vare¬

forraad paa mange Steder, kan det nemlig ikke antages, at Handelens Fri¬

givelse for fremmede Nationers Skibe skulde tilveiebringe tilstrækkelig Con¬

currence paa saadanne Steder, hvorimod det endog er sandsynligt, at frem¬

mede Skibe ikke ville beseile de mange smaae afsides liggende Steder, hvor

der paa Grund af det ryndt befolkede Opland kun er bosat 1 eller 2 faste

Handlende og hvor der saaledes kun vilde være liden Udsigt til at faae Af¬

sætning for mere end i det Høieste endeel af Ladningen, og den Mangel

eller dog trykkende Priser, der vilde vise sig paa et saadant Sted, vilde da

sikkert blive tilskrevet den Lov, som hævede Speculanthandelen.

Derimod have de omtalte Commissions=Medlemmer, hvortil hiint forhen

omtalte enkelte Medlem subsidiært har sluttet sig, anseet det nødvendigt,

at der til Beskyttelse for den faste Handel blev paalagt Speculanthandelen

den førommeldte Tillægsafgift af 3 Rbd. pr. Commercelæst. Som ovenfor

bemærket have nemlig de faste Etablissementer betydelige Byrder at bære,

og, hvad angaaer den Indskrænkning i Speculanthandelen, at Speculanterne

kun. i 4 Uger paa hvert Sted maae afhænde deres Varer til Beboerne,

bemærkes det, at den islandske Handel mellem Beboerne og de faste Kjøb¬

mænd i Hovedsagen indskrænker sig til det samme Tidsrum, idet Oplands¬

bønderne i den sidste Deel af Juni og første Deel af Juli Maaned drage

til Handelspladserne med deres Produkter, for at tilforhandle sig de til

deres Huusholdning nødvendige Handelsvarer. Paa denne Tid kunne nu

Speculanthandlerne være tilstede, og endog, ved temmelig regelmæssig at

beseile visse Fjorde, erhverve sig faste Kunder og en regelmæssig Handels¬

omsætning.
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Idet Fleertallet, for at udjævne den stedsindende Ulighed mellem de

faste Handlendes og Speculanternes Stilling, har foreslaaet den ommeldte

Tillægsafgift for de Sidstnævnte, er det tillige bemærket, at der til den

Handel, der saaledes antages at burde undergives en særskilt Beskatning, ei

bør henregnes Salget af en heel Ladning til de i Landet bosatte Kjøbmænd

eller Commissionærer, idet de Grunde, der tale for en forhøiet Afgift for

Speculanthandelen, ikke ere anvendelige paa Handelsforetagender af denne

Art. Endvidere have 3 Medlemmer af det ommeldte Flrertal formeent, at

denne Afgift ei heller bør svares af de i Landet etablerede faste Handlende,

naar de fra deres Etablissementer føre Varer til andre autoriserede Handels¬

steder paa Island, og der drive Handel fra Skib direkte med Indbyggerne,

da det antages at være i den faste Handels Interesse, at der gives disse

Handlende Leilighed til at udfolde al den Handelsvirksomhed, som de locale

Forhold tillade; hvorimod et Medlem af formeldte Fleertal har antaget, at

denne Afgift ogsaa bør erlægges af disse Handlende, fordi den er et Ve¬

derlag for den Tilladelse, der erhverves til at handle fra Skibet, hvorved

de betydelige Omkostninger, den faste Handlende ved sit Etablissement i

Land er underkastet, undgaaes. Dette Medlem antager en saadan Afgift

for meget ringe med Hensyn til denne Handels særegne Beskaffenhed, da

den af et Skib paa 30  40 Commercelæster, hvis Ladning i Gjennemsnit

vil have en Capitalværdi af 10 ä 12,000 Rbd., kun er 1 pCt., og det

kan neppe betvivles, at en saadan Tilladelse til at udsælge fra Skib, hvis

den blev indrømmet i de danske Kjøbstæder, der vilde være aldeles ødelæg¬

gende for den faste Handel. Dersom man altsaa er enig om, at den faste

Handel og derigjennem Landets Forsyning bør betrygges, og at de faste

Etablissementer i Landet ere nødvendige, da Tilførselen ved Speculanthan¬

delen indskrænker sig til nogle faa Maaneder om Sommeren, bør man ei

fremskynde en Tilstand, som let kunde indtræde, nemlig at flere af de faste

Handlende nedlægge deres Etablissementer, og de af dem, som have flere

Etablissementer, for Eftertiden indskrænkesig til et Hovedetablissement og

beseile de andre Havne som Speculanter. Man har allerede Exempel paa,

at dette Princip er begyndt at gjøre sig gjældende, thi, medens den direkte

Speculanthandel i de senere Aar betydelig er aftaget, er Speculanthandelen

for de faste Handlendes Regning tiltaget, hvilket, efter dette Medlems An¬

skuelse, end mere vil blive Tilfældet, naar disse stilles gunstigere end andre,

og i Tiden medføre Skade for Landet og Tab for Statskassen, der mister

den Indtægt, der vilde kunne ventes af Afgiftens Udvidelse til de faste

Handlendes Speculanthandel.

Som ovenfor bemærket, har et Medlem af Commissionen ikke kunnet
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slutte sig til Fleertallets Indstillinger om særlig Afgift paa Speculanthande¬

len. Dette Medlem miskjender ingenlunde den faste Handels Vigtighed for

Island, men troer dog, at den ikke trænger til at beskyttes ved saadanne

extraordinære Midler. Der er i saa Henseende gjort opmærksom paa, at,

medens den saakaldte Speculanthandel har for Indenlandske været tilladt i

en Række af Aar, have de faste Handlende stadig yttret deres Misfornøielse

med samme, og endog gjort flere Forsøg paa at faae den afskaffet eller

indskrænket, hvorimod de islandske Indbyggere have i samme Grad yttret

deres Tilfredshed dermed og anseet denne Handel som et uundværligt Mid¬

del til at bevirke den nødvendige Concurrence, hvorfor disse Forsøg ei heller

have kunnet trænge igjennem hos Regjeringen, saa at Speculanthandelen

endog har faaet nogen Udvidelse ved Plak. 28de Decbr. 1836. Men,

uagtet Speculanthandelen saaledes i mange Aar har været tilladt paa Island,

er det dog en Kjendsgjerning, deels at den danske Spekulanthandel, hvorom

der her alene er Spørgsmaal, da Nordmændenes Handel med Tømmer ikke

kan antages at medføre noget Afbræk for de faste Handlende, aldrig har

naaet nogen betydelig Høide, idet samme i Gjennemsnit i de sidste 20 Aar,

saavidt det kan calculeres, kun har udgjort lidet over ⅓ mod den faste

Handel, deels at Speculanthandelen i disse Aar ikke er tiltaget, men tvert¬

imod i de sidste 6 Aar betydelig aftaget, saa at den i forrige Aar kun har

udgjort circa ⅓1 mod den faste Handel. Dog er her ikke taget Hensyn ti¬

den Handel, som de faste Handlende paa Island drive paa andre Havne

som Speculanter, hvis Udstrækning ikke har kunnet opgives; men paa den

anden Side er der heller ikke taget Hensyn til, at mange af de Skibe, der

gaae paa Speculanthandel til Island, føre betydelige Qvanta af Varer til

de der bosatte faste Handlende. Ligeledes er det en Kjendsgjerning, at

Mænd, som i flere Aar have handlet som Spekulanter i Island, oftere have

nedsat sig som faste Handlende sammesteds, medens intet Exempel paa det

Omvendte er hiint Medlem bekjendt. Dernæst er det af Samme bemærket,

at, om det end maa indrømmes, at den faste Handel har større Udgifter at

bære, end Speculanthandelen, har den ogsaa paa den anden Side ikke ube¬

tydelige Forrettigheder. Saaledes er det Speculanthandlerne forbudt at

handle i Land, hvilket er en væsentlig Indskrænkning, da Handelen ombord

i smaae Fartøier er meget ubeqvem og besværlig især for de af Indbyg¬

gerne, som fra Oplandet besøge Handelsstedet. Af endnu større Vigtighed

for den faste Handel er det, at Speculanthandelen er indskrænket til 4 Uger

paa hvert Sted; thi vel er det saa, at den væsentligste Omsætning paa

Island foregaaaer i et Tidsrum af 3  4 Uger, og at denne Handel ind¬

træffer paa en Tid af Aaret, hvor Speculanterne i Reglen kunne være til¬
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stede men, foruden at der dog ogsaa til andre Tider af Aaret, navnlig

om Efteraaret, drives en ikke ubetydelig Handel, kan Speculanten ogsaa ved

Forsinkelser paa Reisen udsættes for at komme efter den egentlige Handels¬

tid, og er da ganske anderledes udsat for Tab end den faste Handlende, der

kan oplægge Varerne i sine Pakhuse, og senere sælge dem maaskee endog til

høiere Priser, efterat den Concurrence, Speculanthandelen har frembragt, er

ophørt, medens Speculanthandleren vil være nødsaget til i saadanne Tilfælde

at afhænde sin Ladning til Indbyggerne eller de faste Handlende for hvad

han kan faae, naar han ikke vil føre den tilbage. Det faste Ophold i Lan¬

det frembyder ogsaa Leilighed til fordeelagtige Entrepriser, navnlig paa flere

Steder til Fiskerindredninger, der sandsynligviis ville blive endnu fordeelag¬

tigere efter Handelens Frigivelse, ligesom ogsaa den i dette Udkasts § 3

optagne Bestemmelse, hvorefter Speculanterne i deres Handel med de faste

Kjøbmænd ikke ere bundne til nogen Tidsfrist, vil være i disse sidstes

Faveur. (Sluttes.)

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Under 10de Februar sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende Indløsningen

af de hidtil lovlig gangbare 12, 4, 1, ⅓e, ⅓ og lus (6 Rbß.) Cou¬

rantskillingstykker:

I Henkold til det under Dags Dato for Hertugdømmet Slesvig ud¬

stedte allerhøieste Patent, angaaende en forandret Benævnelse af den bestaaende

Møntfod, samt angaaende de Møntsorter, i hvilke Betalinger til de Konge¬

lige Kasser, saavelsom imellem Mand og Mand, ere at yde, paalægges det

herved samtlige under Finantsministeriets Ressort henhørende Oppebørselsbe¬

tjente i Hertugdømmet Slesvig at omvexle mod anden lovlig gangbar Mønt

uden Hensyn til Summernes Størrelse, de hidtil lovlig gangbare inden¬

landske Courantmønter, saafom 12, 4, 1, ⅓, U, Ui6 (16 Rbß.) Cou¬

rantskillingstykker, der maatte blive indleverede hos dem til Indløsning efter

deres fulde paalydende Værdi indtil 1ste April d. A.; dog Skillemønt

ikkun mod Skillemønt.

De saaledes indgaaende Courantmønter, saavelsom de for resp. 36, 12

og 3 Skilling Rigsmønt efter 1ste April d. A. i Oppebørslerne indgaaende,

hidtil lovlig gangbare, indenlandske 12, 4 og 1 Courantskillingstykker, forby¬

des det herved paa det Strengeste at anvende til Udtællinger, der ere at

præstere af Oppebørselsbetjentene, hvorimod disse Møntsorter blive at aflevere

til de Kasser, til hvilke de have at indsende deres Oppebørseler.



150

Under 10de Februar sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

sendtgjørelse om fremtidige Udprægninger af Rigsmønt:Bek

Ved allerhøieste Resolution af 8de dennes har det behaget Hans Ma¬

jestæt Kongen allernaadigst at bemyndige Finantsministeriet til at bringe føl¬

gende allerhøieste Bestemmelser til almindelig Kundskab:

1) at Benævnelsen Species ved fremtidige Udmøntninger skal bortfalde

og denne Mønt for Fremtiden benævnes Dobbeltrigsdaler og udmøntes

som 2 Rigsdaler,

at Angivelsen af Courantværdien ved fremtidige Udmøntninger bort¬2)

falder, og

at der vil blive udpræget halve Rigsdalere eller 48 Skilling=Stykker3)

efter Rigsmøntfoden eller 37 Stykker paa den fine Mark.

Hvilket saaledes herved bekjendtgjøres.

Udenrigsministeriet.

Under 15de Februar d. A. er Kgl. spansk Consul i Helsingør,H. L.

Belman, allerhøist bleven anerkjendt som Kgl. spansk Generalconsul for det

egentlige Danmark.

Ordenscapitulet.

Under 11te Februar har Hans Majestæi Kongen allernaadigst udnævnt

Lodsoldermand ved Grønsunds Lodseri Rasmus Hansen til Dannebrogsmand.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. En Postcontrolleur=Tjeneste ved Kjøben¬

havns Overpostmesterembede. Gage 900 Rd.; for Oppebørslerne stilles

Sikkerhed af 1000 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant

den 16de Februar.

Et Toldcontrolleur=Embede i Aalborg, hvormed er forbunden en aarlig

af 1200 Rd. Opslaaet vacant den 16de Februar.Gage

Under Indenrigsministeriet. Sysselmandsemhedet i Snæfellsnæs

Syssel. Aarlig Indtægt c. 500 Rd.

Sysselmandsembedet i Bardastrands Syssel. Aarlig Indtægt c. 300 Rd.

Sysselmandsembedet i Isafjords Syssel. Aarlig Indtægt c. 400 Rd.

Sysselmandsembedet i Stranda Syssel. Aarlig Indtægt 350 Rd.

De eventuelle Sysselmænd ville have at underkaste sig Indenrigsmini¬

steriets Bestemmelse om, paa hvilket Sted i de dem betroede Sysseler de

have at tage Bopæl.

Samtlige disse Embeder ere opslaaede vacante den 13de Februar.
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Embedet som Birkedommer og Skriver iUnder Justitsministeriet.

Hirschholms Birk. Den, der beskikkes i Embedet, skal være pligtig til at
underkaste sig den Bestemmelse, som nærmere maatte blive truffen med Hen¬

syn til Jurisdictionen over en paa Grændsen imellem Hirschholms og Frede¬
riksborg Distrikts Birker beliggende Skov, Raunsholte Skov kaldet.

Indtægterne have i de 5 Aar fra 1849 til 1853 udgjort i Gjennem¬

snit c. 2590 Rbd. aarlig, men have iøvrigt i dette Tidsrum varieret meget

betydeligt, nemlig fra noget over 4000 Rbd. i 1852 til noget under 1800
Rbd. i 1850. Contoirudgifterne have udgjort 450 Rbd. aarlig.

Opslaaet vacant den 11te Februar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Søllested Sognekald paa Lolland. Indtægter: 1) Korn= og Qvæg¬

tiende, deels efter confirmeret og deels efter privat Forening: 62 Tdr. Hvede,

86 Tdr. 7 Skpr. Byg og 10 Tdr. 5 Skpr. Havre.2) Refusioner fra

Søllestedgaard: 4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 8 Læs Brænde og 23 Rd.

3) Smaaredsel 29 Rd. 4) Offer og Accidentser c. 115 Rd.32ß.

5) Avlingen udgjør 60 Tdr. Land, ansat for 6 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn.

6) Degnekorn for det nedlagte residerende Capellani i Skovlænge, saalænge

Bygningsgjeld hviler paa Embedet: 14 Tdr. Rug og 14 Tdr. Byg. 7)

Udbytte af en Bankactie, stor 168 Rd. 47 ß., erhvervet ved Indfrielsen

af ⅓6 af Bankhæftelsen. — Udgifter: 1) Kgl. Skatter paa Amtstuen c. 90

Rd., men deri haves, saalænge Bygningsgjelden paa Kaldet varer, en Let¬

telse af c. 58 Rd. 2) Afgift til Skolevæsenet 12 Rd. og 4 Skpr. Byg.

3) Landemodsexpenser, Bidrag til Stiftets Hjælpeenkekasse derunder indbe¬

fattet, c. 25 Rd. 4) Communeafgifter c. 15 Rd. 5) Pension til For¬

mandens Enke bliver at udrede, og paa Kaldet hviler, som en Deel af Pensio¬

nen til Enken efter Formanden i det forhenværende forenede Skovlænge, Sølle¬

sted og Gurreby Kald, 7 Tdr. 5 Stpr. 2 Fdk. Hvede, 16 Tdr. Byg og
2 Rd. i Penge, men som udredes af Hjælpeenkekassen, saalænge der er mere

end een Enke paa Kaldet. 6) Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd.,

og paa Kaldet hviler en Bygningsgjeld, oprindelig stor 2254 Rd. 76 ß.,

tilRest, efter foregaaet Afdrag til 11te December Termin 1853, 1706 Rd.

85 ß., som forrentes og afdrages i 28 Aar med 135 Rd. 28 ß. aarlig
fra 11te Juni Termin 1844 som første Afdragstermin. 7) Renter af den

til Bankhæftelsens Indfrielse laante Kapital. —Beneficeret Gods eller Skov

haves ikke.

Vive, Ove og Valsgaard Sognekald i Viborg Stift. 1) Korntienden

af Pastoratets 449 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør henved 129 Tdr.

Rug, 135 Tdr. Byg og 175 Tdr. Havre. 2) Qvæg= og Smaaredselstien¬

den samt Midsommersrenten anslaaes til omtrent 73 Rd. 3) Offer og

Accidentser udgjøre omtrent 277 Rd.4) Præstegaardens Hartkorn er 2

Tdr. 7 Skpr. 174 Alb. ny Matrikul. Dens Tilliggende er af maadelig

Beskaffenhed, Eng haves ikke, og Avlingen er saa indskrænket, at dens Over¬

skud i Reguleringsforretningen kun er ansat til 36 Rd.Gaardens Byg¬

ninger ere i det Hele gode og vel vedligeholdte; dens Indlesningssum er

500 Rd. 5) Høstdagene anslaaes til 10 Rd. 6) I Pension til den
entledigede Formand bliver fra Naadensaarets Udløb at udrede 150 Rd. i

Penge og 16 Tdr. Rug, 16 Tdr. Byg og 16 Tdr. Havre, at betale med



152

Penge efter hvert Aars Kapitelstaxt. 7) Skatter og Afgifter, der betales
paa Amtstuen, Brandcontingentet derunder indbefattet, angives til c. 87 Rd.

8) Bidragene til Stiftets Enke= og Hjælpekasse samt Expenser anslaaes til
30 Rd.

Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Bo¬

gense. 1) Aarlig Løn 300 Rd. 2) Høitidsoffer af Menigheden c. 100
Rd.3) En smuk og rummelig Fribolig i den nye Skolebygning. 4)

4 Favne Brænde til eget Brug. 5) Som Udgifter kunne anføres commu¬
nale Afgifter c. 5 Rd.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 1ste Februar er der allernaadigst

meddeelt Premierlieutenant af St. Croix Milice og Adjutant ved Stadshaupt¬

mandskabet, I. G. Krause, Afsked med Capitains Charakteer. Under 11te

f. M. er første Controlleur ved Finantshovedkassen, Kammerraad S. I.

Dalberg, allernaadigst udnævnt til Amtsforvalter for Viborg Amtstuedistrikt

og Forvalter ved Alhedens Colonier, fra 1ste April d. A. at regne.
Under Indenrigsministeriet. Under 9de Februar er Fuldmægtig ved

Rosenborg Slot F. Stouenberg allernaadigst beskikket til Forvalter ved
samme Slot.

Under Justitsministeriet. Under 15e Februar er Borgermester i Kjø¬

benhavn, Etatsraad H. A. Mollerup, Ridder af Dannebroge, allernaadigst

beskikket til Justitiarius i den Kil. Landsover= samt Hof= og Stadsret.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 15de Februar

er ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Rødby paa Lolland

C. C. Müller, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Bryndum og Vester¬
Nebel Sognekald i Ribe Stift.

Under s. D. er Skuespil=Elev ved det Kgl. Theater Winsløw allernaa¬

digst tillagt Prædikat af Prøve=Skuespiller, samt Elev ved det Kgl. Theater,

Jomfru Egense, og charakteriseret Secondandserinde ved bemeldte Theater

Jomfru A. Price Prædikat af Prøve=Skuespillerinder.

Under Krigsministeriet. Under 8de Februar er charakteriseret Capi¬
tain i Infanteriet E. R. Greve af Platen=Hallermund, Ridder af Danne¬

broge, ansat ved 4de Jægercorps, efter Ansøgning meddeelt Afsked i Naade

af Krigstjenesten. Under s. D. er Premierlieutenant i Insanteriet I. C. v.

Mielke, ansat ved 14de lette Infanteri=Bataillon, allerhøist sat a la suite i

Infanteriet paa 2 Aar. Under s. D. er den i Henhold til Lov af 29de Marts

1852 med halv Gage permitterede, charakteriseret Premierlieutenant i Infan¬

teriets Krigsreserve N. R. v. Agerskov, Ridder af Dannebroge, efter Ansøg¬

ning meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under 11te s. M. er Cancellist i Krigsministeriet H. C. Plockross aller¬

høist udnævnt til Fuldmægtig, samt Volontairerne under Krigsministeriet I. W.

Kjær og Cand. philos. F. S. Eskildsen til Cancellister under samme Mini¬
sterium.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 15de Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning angaaende Hertugdømmet Sles¬

vigs Forfatning:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: For nærmere at bestemme Vort Hertugdømme Slesvigs

Stilling i Vort Monarki, for at ordne sammes Forfatning, samt for at op¬

fylde det i Vor allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar 1852 givne Til¬

sagn, hvorefter der skal forundes bemeldte Vort Hertugdømme en stændersk

Repræsentation med besluttende Myndighed med Hensyn til de til dens Virke¬

kreds hørende Anliggender, og hvorefter der skal tilstaaes og sikkres Vore

kjære og troe Undersaatter i dette Hertugdømme i og udenfor den stænderske

Forsamling lige Berettigelse med Hensyn til den danske, saavelsom den tydske

Nationalitet og Sprog, byde og befale Vi, efter derover at have indhentet

Betænkning fra Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig,

herved som følger:

Tit. I. Almindelige Bestemmelser.

§ 1.

Vort Hertugdømme Slesvig er et uadskillleligt Tilbehør af Vor danske

Krone. I Henseende til Arvefølgen i samme tjener Thronfølgeloven af 31te

Juli 1853 til Rettesnor. Udøvelsen af Vor souveraine Magt i Vort Her¬

tugdømme Slesvig bliver for dettes særegne Anliggenders Vedkommende nær¬

mere bestemt ved følgende Forskrifter.
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§ 2.

I Henseende til de Anliggender, som ifølge Vor allerhøieste Kundgjø¬

relse af 28de Januar 1852 henhøre til Vort Udenrigsministeriums, Vort

Finantsministeriums, Vort Krigsministeriums og Vort Marineministeriums

Virkekreds, skal Vort Hertugdømme Slesvig have fælleds Lovgivning og For¬

valtning med de øvrige Dele af Vort Monarki. Det samme gjælder om

Lovgivningen angaaende Udskrivningen til Krigstjenesten i Vor Hær og paa

Vor Flaade, Udredning af Heste til Hæren og det militære Indqvarterings¬

væsen. Forsaavidt Monarkiets fælleds Udgifter, nemlig Omkostningerne ved

Vor Hofholdning, Apanagerne til Medlemmerne af Vort Kongelige Huus og

Udgifterne ved Vort Geheime=Statsraad og ved=de, hine fire nævnte Mini¬

steriers fælleds Anliggender vedkommende Forvaltningsgrene, ikke kunne dækkes

ved de fælleds Indtægter, nemlig Domaine= og Forstindtægterne, Told= og

Brændeviinsbrændings=Afgiften, Post= og Lotteri=Intraderne, Stats=Activerne

og de for hele Monarkiet fælleds adskillige Intrader, er den Deel af hine

Monarkiets fælleds Udgifter, der ved Monarkiets fælleds Forfatning vil blive

fastsat, og, indtil denne Forfatning træder i Kraft, 17 pCt. at afholde af

Vort Hertugdømme Slesvigs særegne Intrader. Ere disse efter Fradrag af

Vort Hertugdømme Slesvigs særegne Forvaltnings=Udgifter ikke tilstrækkelige

til at dække 17 pCt. af hine Monarkiets fælleds Udgifter, vil det Manglende

være at udrede af Vort Hertugdømme Slesvig allene. Den dertil fornødne

Anordning ville Vi lade Provindsialstænder=Forsamlingen for Hertugdømmet

Slesvig, som imidlertid i dette Tilfælde allene vil have at bestemme Udredel¬

sesmaaden, men ikke Størrelsen af den Sum, der skal udredes, forelægge til

Beslutning, tilligemed Oplysning om at 83 pCt. af denne Sum udredes af

de ovrige Dele af Vort Monarki tilsammen. Naar der opstaaer Tvivl, om

en Indtægt eller Udgift hører til hele Monarkiets fælleds eller til Hertug¬

dømmet Slesvigs særegne Indtægter eller Udgifter, saa er dette Spørgsmaal

at afgjøre efter de vedkommende Positioner i Statsbudgettet for Finantsaaret

1884. Det samme Forhold tjener til Rettesnor i Henseende til det Mand¬

skab, der i Fredstid er at stille til Tjeneste i Vor Hær.

§ 3.

I Henseende til de Anliggender, som ifølge Vor allerhøieste Kundgjø¬

relse af 28de Januar 1852 høre til Vort Ministerium for Hertugdømmet

Slesvigs Embeds=Virkekreds, har dette Hertugdømme sin egen Lovgivning og

Forvaltning. De dermed forbundne Omkostninger ere at udrede af Vort

Hertugdømme Slesvig allene.

§ 4.

Den evangelisk=lutherske Kirke er Vort Hertugdømme Slesvigs Lands¬



155

kirke. Dens Indkomster maae ikke forringes og kun anvendes til dens egne

Øiemed, og forsaavidt det er nødvendigt til Opnaaelsen af disse Øiemed, skal

det Manglende tilskydes af Vor Kasse. Denne Kirkes Geistlige skulle frem¬

deles paa samme Maade som hidtil tage Deel i Opsynet med og Bestyrelsen

af Skole= og Fattigvæsenet.

§ 5.

Kun evangeliske Christne kunne være Kirke= og Skolepatroner eller

deeltage i Bestyrelsen af Kirke=Regimentet, eller den evangelisk=lutherske Kir¬

kes Formue; dog skal det staae den Besidder af en med Patronatsrettigheder

forsynet Grundeiendom, der ikke bekjender sig til den evangeliske Kirke, frit

for, at overdrage Udøvelsen af de med Grundbesiddelsen forbundne Patro¬

natsrettigheder i hans Besiddelsestid til en efter Overøvrighedens Skjøn dertil

qvalificeret Mand.

§ 6.

Det ved Fødsel eller Naturalisation grundede undersaatlige Forhold i

Vort Hertugdømme Slesvig kan efter Vedkommendes Ønske ikkun ophæves

ved en allerhøieste Resolution.

§ 7.

Lovbestemmelserne for Vort Hertugdømme Slesvig udfærdiges ogsaa for

Fremtiden i det danske og det tydske Sprog i den samme Form som hidtil.

Begge Udfærdigelser ere authentiske. I Henseende til Kirke= og Skolesproget

saavelsom til Rets= og Forretningssproget er der ogsaa fremdeles at forholde

efter de fortiden gjældende Bestemmelser. (Tillæg Litr. 4).

§ 8.

Enhver Undersaat i Vort Hertugdømme Slesvig har Ret til at hen¬

vende sig med Ansøgninger og Besværinger, saavel angaaende almindelige

offentlige som private Anliggender til Os, til Vore Ministerier, til Provind¬

sialstænder=Forsamlingen eller til sin Øvrighed, under Iagttagelse af de paa¬

gjældende Lovbestemmelser. Til i Fælledsskab mundtlig eller skriftlig at frem¬

komme med et Andragende angaaende offentlige Anliggender (Petition, Adresse)

maae kun de forfatningsmæssige Repræsentanter for en lovlig anerkjendt Cor¬

poration forene sig, og ogsaa disse kun da, naar Gjenstanden for deres An¬

dragende (Petition, Adresse) ikke er noget almindeligt Landet vedkommende

Anliggende, men allene angaaer den af Ansøgerne repræsenterede Corpora¬

tions særlige Interesser. Afseet fra dette sidste Tilfælde er det strafbart,

paa hvilkensomhelst Maade at forene sig til det ommeldte Øiemed saavelsom

at underskrive et skrevet, trykt eller lithographeret Andragende (Petition,

Adresse) angaaende et offentligt Anliggende. Straffen bestemmes efter Ret¬

tens Skjøn.
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§ 9.

Domstolene i Vort Hertugdømme Slesvig have ikke at bedømme en

Regjerings= Øvrigheds= eller Politiforanstaltnings Retmæssighed forsaavidt ikke

særegne Love eller allerhøieste Resolutioner tilstede nogen Undtagelse.En¬

hver, der ved saadan Foranstaltning troer sig forurettet, kan indgive sin Be¬

sværing derom til Os, eller til den vedkommende overordnede Autoritet,

uden derfor at være fri for at holde sig Foranstaltningen efterrettelig indtil

Sagens endelige Afgjørelse. Enhver forsætlig Ulydighed imod en saadan

Foranstaltning bliver at belægge med en Straf, der bestemmes efter Rettens

Skjøn. I Tilfælde af Conflicter imellem den dømmende og den administra¬

tive Myndighed i Vort Hertugdømme Slesvig ville Vi have Os forbeholdt

disses allerhøieste Afgjørelse i Vort Geheime=Statsraad.

Tit. II. Om Provindsialstænder=Forsamlingen.

§ 10.

Provindstalstænder= Forsamlingen for Vort Hertugdømme Slesviger

For¬det lovlige Organ for de forskjellige Stænder i dette Hertugdømme.

samlingen bestaaer af 43 Deputerede, hvoraf 5 vælges af Geistligheden,

4 af Ridderskabet, 5 af de større Godsbesiddere, 10 af Kjøbstads=, 17 af

de mindre Landeiendomsbesidderes, og 2 af de blandede Valgdistrikter.

(Tillæg Litr. B).

§ 11.

Provindstalstænder=Forsamlingen ville Vi sammenkalde hvert tredie Aar,

saaledes, at der falde tvende Samlinger i hver Valgperiode (Tillæg Litr. C.

Patent af 9de Marts 1840). I overordentlige Tilfælde forbeholde Vi Os

at sammenkalde Forsamlingen før Udløbet af disse trende Aar. I Indkal¬

delses=Patentet ville Vi bestemme Samlingens Varighed.

§ 12.

I Henseende til de Anliggender, der høre til Vort Ministerium for

Hertugdømmet Slesvigs Embeds=Virkekreds, skulle Forandringer i Lovgivnin¬

gen (jevnfør dog § 2), med Undtagelse af provisoriske Love, ikke foretages

uden forudgaaet Samtykke af Provindstalstænder=Forsamlingen for dette Her¬

tugdømme, og i de paagjældende Love skal det af Provindstalstænderne med¬

deelte Samtykke udtrykkelig paaberaabes.

§ 13.

I Henseende til de i den allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar

1852 særlig nævnte ikke politiske Indretninger og Anstalter, som skulle be¬

handles collegialt af Vor Minister for Hertugdømmet Slesvig og Vor Mi¬

nister for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, skulle Forandringer i Lov¬
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givningen, Eiderkanal=Toldtarifen dog derunder ikke indbefattet, kun foretages

efter indhentet Betænkning fra Provindstalstænder=Forsamlingen for Hertug¬

dømmet Slesvig. Naar disse Forandringer bevirke en Forøgelse af de med

disse Forvaltningsgrene hidtil forbundne lovbestemte Udgifter, har Provind¬

sialstænder=Forsamlingen for Hertugdømmet Slesvig at fatte Beslutning om

Udredelsesmaaden af den paa dette Hertugdømme faldende Andeel i disse Ud¬

gifter, med Forbehold af Vort allerhøieste Samtykke.

§ 14.

Vi forbeholde Os undtagelsesviis i paatrængende Tilfælde, naar Provind¬

stalstænderne ikke ere samlede, og ikke kunne sammenkaldes saa hurtigt, som

Omstændighederne ville kræve det, ogsaa uden Provindstalstændernes forud¬

gaaede Samtykke at udstede de fornødne provisoriske Anordninger, som have

Lovskraft, indtil en Beslutning desangaaende er taget paa forfatningsmæssig

Maade (§ 12. 13).

§ 15.

Naar der efter Provindstalstænder=Forsamlingens Formening ikke har

været nogen paatrængende Grund til Udstedelsen af en saadan provisorisk

Anordning (§ 14), er Forsamlingen berettiget til gjennem dens Præsident,

ved en af denne mod Vor Minister for Hertugdømmet Slesvig indgiven

Klage, at forelægge Vor Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig dette

Spørgsmaal til Paakjendelse, og Appellationsretten er forpligtet til at paa¬

kjende Sagen efter forudgaaet mundtlig og offentlig Forhandling af samme.

Falder denne Kjendelse ud imod Ministeren, skal han have sit Embede for¬

brudt.

§ 16.

Provindsialstænder=Forsamlingen skal være beføiet til at indgive allerun¬

derdanigste Andragender om Forandringer i Lovgivningen angaaende de til

dens Virkekreds hørende Gjenstande (§ 12. 13).

§ 17.

Endvidere skal Provindsialstænder=Forsamlingen være beføiet til at ind¬

give og understøtte Forslag, Andragender og Besværinger angaaende Forvalt¬

nings=Foranstaltninger, som høre til Vort Ministerium for Hertugdømmet

Slesvigs Embeds=Virkekreds. Vor allerhøieste Beslutning med Hensyn til

disse, saavelsom til de i den foranstaaende § 16 ommeldte Andragender, ville

Vi lade Provindsialstænder=Forsamlingen meddele.

§ 18.

Endelig skal Provindsialstænder=Forsamlingen være berettiget til med

Vort allerhøieste Samtykke at grunde almeennyttige offentlige Anstalter og

Indretninger i Vort Hertugdømme Slesvig, at lade disse bestyre ved Udvalg
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af sin Midte under Overtilsyn af Vort Ministerium for Hertugdømmet Sles¬

vig, og til Udredelsen af de dermed forbundne Omkostninger at beslutte Ud¬

skrivningen af Bidrag og Optagelsen af Laan.

§ 19.

Til Deeltagelse i Valgene af Deputerede til Provindsialstænder=Forsam¬

lingen udfordres:

Indfødsret eller ti Aars uafbrudt Ophold i Vore Lande.1.

Tredive Aars Alder.2.

3.Et uplettet Rygte. Den, imod hvem en criminel Undersøgelse er ind¬

ledet, og som ikke derefter fuldkommen er frikjendt er udelukket fra

Deeltagelse i disse Valg; det Samme gjælder om dem, hvem den aller¬

høieste Tilgivelse for Forbrydelser, som de have begaaet, kun forsaavidt

er bleven tildeel, at ingen Undersøgelse og Afstraffelse af disse Hand¬

linger skal finde Sted medmindre Vi maatte finde Os allerhøist for¬

anledigede til ved en særlig allerhøieste Naadesakt at gjengive de Paa¬

gjældende den forbrudte Ret til Deeltagelse i disse Valg.

Fri Dispositionsret. Den, som ad Rettens Vei er erklæret for ude af

Stand til at bestyre sin Formue eller som frivillig har frasagt sig Raa¬

digheden over samme, saavelsom den, der i de sidste 2 Aar før Valget

har staaet i et privat Tjenesteforhold, uden at have eget Ildsted, og

den, der har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, uden at have erstattet

denne, er udelukket fra Deeltagelse i disse Valg.

Uafbrudt Ophold i vedkommende Valgdistrikt i de sidste 3 Aar før

Valget. Forretnings= og Fornøielsesreiser betragtes ikke som Afbry¬

delser af Opholdet, saalænge de ikke ere forbundne med en Bopæls¬

forandring.

For de større Godsbesiddere, foruden de fornævnte Egenskaber (Nr. 1—5),

endvidere Eiendomsbesiddelse eller sideicommissarisk Besiddelse i de sidste

to Aar for Valget af et adeligt Gods eller Grundstykke af idetmindste

50,000 Rigsdaler Skatteværdi.

For Beboerne af Kjøbstædernes Valgdistrikter, foruden de under Nr. 1—5

nævnte Egenskaber, Eiendomsbesiddelse af en Kjøbstadeiendom, der er

forsikkret i Brandkassen eller ved Ansættelsen til Huusskat er taxeret

idetmindste til 300 Rigsdaler, og enten Borgerret i Kjøbstæderne eller

Udøvelse af borgerlig Næring for egen Regning i vedkommende Valg¬

distrikt paa den Tid, Valget foregaaer, og i de sidste to Aar før

Valget.

For Beboerne af Land=Valgdistrikterne, foruden de ovenfor under Nr.

1—5 nævnte Egenskaber, den paa Eiendomsret, Arveforpagtning eller
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Fæste grundede Besiddelse paa den Tid, Valget foregaaer, samt i de

to sidste Aar før Valget af en i vedkommende Valgdistrikt beliggende

Landciendom, som ved Ansættelsen af Grund= og Benyttelsesskatten idet¬

mindste er taxeret til 300 Rigsdaler.

For Beboerne af de blandede Valgdistrikter, foruden de ovenfor under9.

Nr. 1—5 opgivne Egenskaber, endvidere enten de under Nr. 7 eller

under Nr. 8 nævnte Betingelser, eftersom de boe i en Kjøbstad (Flække)

eller paa Landet. I Tilfælde af Arv skal Arveladerens Besiddelsestid

regnes med ved Beregningen af de i det Forestaaende (Nr. 6 — 8)

ommeldte to Aar.

§ 20.

Enhver, som ifølge det Ovenstaaende (§ 19 og Tillæg Litr. B) er

valgberettiget i et Valgdistrikt og derhos bekjender sig til den christelige Re¬

ligion, er ogsaa valgbar i samme Valgdistrikt, dog kun i dette.

§ 21.

Alle, hvem der af Os er meddeelt en allerhøieste Bestalling eller Con¬

firmation til Varetagelsen af offentlige Forretninger, med Undtagelse af de

valgte Deputerede for Geistligheden behøve for at modtage et paa dem

faldet Valg, Vor allerhøieste Tilladelse, og have derhos at drage Omsorg

for Bestyrelsen af deres Embedsforretninger under deres Deeltagelse i Pro¬

vindsialstænder=Forsamlingen, paa den Maade, som af deres Foresatte agtes

nødvendig, samt paa deres egen Bekostning. Det Sidste gjælder ogsaa om

Communal=Embedsmænd, der maatte blive valgte til Deputerede. Medlem¬

merne af Vor Appellationsret for Hertugdømmet Slesvig ere paa Grund af

Bestemmelserne i denne Forordnings § 15 ikke valgbare.

§ 22.

Jøvrigt tjene i Henseende til Valgene af Deputerede til Provindsial¬

stænder=Forsamlingen og den Forretningsgang, der er at følge i denne For¬

samling, saavelsom i Henseende til Afholdelsen og Udredelsen af de dertil

medgaaende Omkostninger, de paagjældende Forskrifter i Forordningen af 15de

Mai 1834 og de senere om disse Gjenstande udgivne Anordninger (Tillæg

Litr. C) til Rettesnor, dog med de i det Følgende indeholdte Forandringer

og nærmere Bestemmelser.

§ 23.

Provindsialstænder=Forsamlingens Møder ere offentlige; dog skulle Til¬

hørerne fjerne sig, naar det forlanges af Vor Commissarius eller naar det

paabydes af Forsamlingens Præsident, som er pligtig at efterkomme en der¬

paa rettet Begjæring fra idetmindste 10 Deputerede.
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§ 24.

Enhver Deputeret kan i Provindstalstænder=Forsamlingen efter sit For¬

godtbefindende bruge det danske eller det tydske Sprog. Forsamlingens Pro¬

tokoller føres i begge Sprog; de Meddelelser, som af Os eller i Vort aller¬

høieste Navn gjøres til Forsamlingen, og de Udkast, der efter Vor Befaling

forelægges samme, affattes i begge Sprog, ligeledes Udvalgenes og Forsam¬

lingens Betænkninger.

§ 25.

Naar Vor Commissarius ham tilforordnet Embedsmand eller For¬en

samlingens Præsident finder sig foranlediget til at tage Ordet i samme, be¬

Tilfælde af begge Sprog.tjener han sig derved i ethvert

§ 26.

iNaar der ved Afstemninger Forsamlingen, angaaende de Lovudkast,

der paa Vor allerhøieste Befaline blive den forelagt til Samtykke (§ 12),

Præsidenten Sagen ved at deeltage i Af¬viser sig Stemmelighed, da afgjør

stemningen.

§ 27.

Den almindelige Lov af 28de Mai 1831, forsaavidt den angaaer Vort

Hertugdømme Slesvig, er herved ophævet.

§ 28.

Mulige Forandringer i nærværende Forordning og dens Tillæg, med

Undtagelse af de fra Provindsialstændernes Virkekreds udelukkede Bestemmel¬

ser i de forestaaende §§ 1—4, skulle behandles ligesom andre Forandringer i

Vort Hertugdømme Slesvigs Lovgivning (§ 12), men kunne ikke være

Gjenstand for provisoriske Anordninger (§ 14).

Hvorefter Alle og Enhver have sig allerunderdanigst at rette.

Tillæg Litr. A—C.

Tillæg Litr. A.

Extract af et allerhøieste Reskript til det daværende slesvig¬

holstenske Cancelli, d. d. Kjøbenhavn den 15de December

1810.

Under Vort Hertugdømme Slesvig ere foruden nogle af Øerne ogsaa

Størstedelen af Amterne og Distrikterne paa Fastlandet beboede af danskta¬

lende Folk.

Paa disse Øer og i disse Amter, hvor det danske Sprog er Almeen¬

mands Sprog, er det Vor allerhøieste Villie, at det tydske Sprogs Brug
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ved Gudstjeneste, Skoleunderviisning og Rettergang skal ophøre og det danske

Sprogs Brug træde i sammes Sted.

Denne for det Hele særdeles gavnlige og vigtige Forandring ønske Vi

vel at see iværksat saasnart muligt, men Vi ville dog derhos, at Jværksæt¬

telsen skal skee efterhaanden som Omstændighederne bedst tillade det, isærde¬

leshed med Hensyn til hvorvidt de i Function værende Embedsmænd ere

det danske Sprog mægtige.

Almindelig Skoleforordning for Hertugdømmerne Slesvig

og Holsten af 24de August 1814.

§ 68.

I de tydske Skoler skal Lærernes Foredrag, og overhovedet hele Under¬

viisningen udelukkende skee paa Høitydsk. Det forstaaes af sig selv, at i de

danske Skoler i Hertugdømmet Slesvig blot det danske Sprog bruges.

Allerhøieste Reskript af 14de Mai 1840 betræffende Brugen

af det danske Sprog i Regjerings= og Retssager.

Efterat Betænkningen af Vor troe Provindsialstænder=Forsamling for

Hertugdømmet Slesvig angaaende Sprogforholdene i den nordlige Deel af

dette Hertugdømme allerunderdanigst er bleven Os foredraget, have Vi aller¬

fundet Os foranlediget til at resolvere Følgende:høist

a) I de Distrikter af Vort Hertugdømme Slesvig, hvor det danske Sprog

er Kirke= og Skolesprog, skal i Fremtiden i alle Regjerings= og Rets¬

sager det danske Sprog bruges istedetfor det tydske, og skulle til den

Ende alle Embedsmænd i bemeldte Distrikter være forpligtede til ved alle

deres Udfærdigelser, saavel i Administrativ= som i Retssager, at betjene

sig af det danske Sprog. De Embedsmænd i de paagjældende Distrik¬

ter, hvilke ere det danske Sprog tilstrækkelig mægtige, have at begynde

med Brugen af dette Sprog ved deres Udfærdigelser fra 1ste Januar

næste Aar af, hvorimod der skal afgives Indberetning angaaende de

Embedsmænd der ikke ere det danske Sprog i den Grad mægtige.

Derhos er det Vor Villie, at der ved Underskrift skal gives den danske

Text af Vore allerhøieste Forordninger og af Collegial=Patenterne lovlig

Gyldighed for bemeldte Distrikter.
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Cancelli=Patent af 14de Mai 1840 angaaende de Attester

som skulle fremlægges af dem, som søge at blive ansatte i de

Distrikter af Hertugdømmet Slesvig, hvor det danske Sprog

er Kirke= og Skolesproget og for Fremtiden skal bruges i

alle Administrations= og Retssager, for at godtgjøre deres

Kundskab i det danske Sprog.

Det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at resolvere, at

Enhver, som ønsker at blive ansat i de Distrikter af Hertugdømmet Slesvig,

hvor det danske Sprog er Kirke= og Skolesproget og hvor dette Sprog, ifølge

allerhøieste Reskript af Dags Dato, fra 1ste Januar 1841 at regne, ogsaa

i alle Administrations= og Retssager skal bruges istedetfor det tydske Sprog,

for Fremtiden først har at godtgjøre, at han er i fuldkommen Besiddelse af

de Kundskaber, som udfordres til saavel mundtlig som skriftlig at bruge det

danske Sprog.

Ifølge Hans Majestæt Kongens Villie og Befaling bliver Forestaaende

herved bragt til offentlig Kundskab.

Det Kongelige Slesvig=Holsten=Lauenborgske Cancelli i Kjøbenhavn

den 14de Mai 1840.

Extract af det allerhøieste Patent af 22de November 1851

angaaende den retsvidenskabelige Embedsexamen for Hertug¬

dømmet Slesvig.

§ 2.

Den Skildring, som de, der melde sig til Examen, skulle give af deres

Livsforhold og Studier, kan affattes paa Tydsk eller paa Dansk; men af de

tvende Afhandlinger, som samtidig skulle indleveres, skal den ene affattes paa

Latin og den anden paa Tydsk, naar det danske Sprog, og paa Dansk, naar

det tydske Sprog har været benyttet ved den ovennævnte Skildring.

§ 3.

Ved de skriftlige Prøver Examinanderne have at aflægge, skal Halv¬

delen af Spørgsmaalene givesog besvares i det tydske og Halvdelen i det

danske Sprog.

§ 5.

Ogsaa ved den mundtlige Examination skal saavel det danske som det

tydske Sprog benyttes for enhver enkelt Examinands Vedkommende, saaledes

at Examinationscollegiet herved, i Forbindelse med den skriftlige Prøve, kan

erholde Overbeviisning om, at Examinanden er begge Sprog i tilstrækkelig
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Grad mægtig, hvorom en udtrykkelig Erklæring skal optages i Examens¬

attesten.

Extract af det allerhøieste Patent af 3die December 1852,

betræffende Indretningen af en theologisk Candidatexamen

for Hertugdømmet Slesvig.

§ 4.

Som Betingelse for at kunne stedes til den theologiske Candidatexamen

i Vort Hertugdømme Slesvig skal der hos Examinanderne fordres Færdighed

baade i det danske og det tydske Sprog, og begge disse Sprog skulle benyt¬

tes ved Examinationen i Overensstemmelse med de ved Patent af 22de No¬

vember 1851 for den juridiske Embedsexamen i saa Henseende givne Regler;

ligeledes skulle Examinanderne holde en Prædiken og en Catechisation i det

danske og en Prædiken og en Catechisation i det tydske Sprog.

Efterat Conservatoriet for Haderslev St. Marie=Kirke ved Erklæringer

af 12te September og 14de November 1850 havde fremsat sølgende Forslag:

at saavel Hovedpræsten som Diaconus, hiin om Formiddagen, denne

om Eftermiddagen, skulde vexle med det danske og tydske Sprog med Hen¬

syn til Prædiken og andre kirkelige Handlinger, saaledes, at naar Formid¬

dags=Gudstjenesten blev holdt paa Tydsk, skulde Eftermiddags=Gudstjenesten

holdes paa Dansk, og omvendt;

at Nadveren skulde administreres af begge Præster paa eengang, paa

de Søn= og Helligdage, da der prædikes Dansk om Formiddagen, paa

Dansk, og paa de Søn= og Helligdage, da Formiddags=Gudstjenesten er

tydsk, paa Tydsk;

at Menighedens Medlemmer skulde have Valget mellem Præsterne ved

Daab og Begravelser; og

at hver af de 2 Præster skulde holde Confirmation 2 Gange aarlig,

nemlig til Paaske og Mikkelsdag, og vexle med begge Sprog, saaledes at

der, naar den ene Præst om Vinteren havde meddeelt Confirmandunder¬

viisning paa Dansk og den anden paa Tydsk, den følgende Sommer vex¬

ledes med Sprogene,

har den daværende overordentlige Regjeringscommissæk for Hertugdømmet

Slesvig under 18de November 1850 tilskrevet Conservatoratet for St. Marie¬

Kirke i Haderslev som følger:
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Idet de Forslag bifaldes, som Conservatoratet for St. Marie=Kirke i

Haderslev under 12te September og 14de November d. A. har fremsat

til Ordningen af Forholdet imellem Hovedpræsten og Diaconus ved be¬

meldte Kirke og til Haandhævelsen af det danske og tydske= Sprogs lige

Berettigelse ved de kirkelige Handlinger, anmodes Samme herved om at

foranstalte det i denne Anledning videre Fornødne.

I Anledning af et af Conservatoratet for St. Marie=Kirke i Haderslev

indsendt Andragende fra begge Præsterne ved bemeldte Kirke:

at der for Fremtiden med Hensyn til den hellige Nadver maatte for¬

holdes saaledes, at enhver af Præsterne særskilt holder Communion vexel¬

viis saavel med Hensyn til Søndags=Communionerne som til Communio¬

nerne den første Onsdag i hver Maaned, samt vexelviis paa Dansk og

paa Tydsk,

har det 1ste Departement under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig under

10de Juli 1851 tilskrevet Conservatoratet for St. Marie=Kirke i Haderslev

som følger:

I Henhold til Conservatoratets Indberetning af 2den dennes angaaende

et Andragende fra de ved St. Marie=Kirke i Haderslev ansatte Præster

om Forandring i den ved Resolution af 18de November f. A. approbe¬

rede Ordning af Gudstjenesten, meddeles Samme herved til fornøden

Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, at Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig har bifaldet, at Communionen for Fremtiden afholdes paa den

i Andragendet angivne Maade.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Skolecollegiet for Haderslev

St. Marie=Sogn, d. d. Flensborg den 12te December 1850.

Det danske Sprog skal for Fremtiden være Underviisningssproget i Ha¬

derslev St. Marie=Sogns Almue= og Borgerskoler.

Skolecollegiet har at iværksætte denne Bestemmelse paa hensigtsmæssig

Maade, og derved navnlig at drage Omsorg for, at det tydske Sprog opta¬

ges blandt de væsentlige Læregjenstande i bemeldte Skoler.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Sesvig til Kirke= og Skolecollegiet for Kjøb¬

staden Apenrade, d. d. Flensborg den 8de November 1850.

I Anledning af et af Deputeretcollegiet i Kjøbstaden Apenrade derou
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indgivet Andragende, og i Overensstemmelse med den af Kirke= og Skolecol¬

legiet sammesteds under 6te d. M. indgivne Forestilling, bifaldes det herved:

1) at der indrømmes det danske og det tydske Sprog som Kirkesprog lige

Ret i Kjøbstaden Apenrade, saaledes at der afvexlende paa den ene

Søndag holdes Høimesse paa Tydsk og Aftensang eller Froprædiken

paa Dänsk, paa den anden Søndag derimod Høimesse paa Dansk og

Aftensang eller Froprædiken paa Tydsk, samt at der i samme Øiemed

ved indtrædende Vacance istedetfor en Hovedpræst og en Diaconus an¬

sættes 2 Compastorer ved Kirken i Apenrade;

2) at det danske Sprog indføres som Underviisningssprog i Apenrade Sko¬

ler, men derved dog drages Omsorg for, at der ogsaa meddeles Bør¬

nene grundig Underviisning i det tydske Sprog.

Tillige bemyndiges Kirke= og Skolecollegiet til at foretage de til Ud¬

førelsen af foranstaaende Bestemmelser fornødne Skridt.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirkevisitatoriet for Sønderborg

Provsti, d. d. Flensborg den 30te December 1850.

Paa Andragende fra Administrationen for de Augustenborgske Godser

bestemmes herved, at Underviisningen i Graasteens Skole fra 1ste April 1851

af skal meddeles paa Dansk.

Kirkevisitatoriet har at drage Omsorg for denne Bestemmelses hensigts¬

mæssige Iværksættelse samt at paasee dens fremtidige Overholdelse.

Hans Majestæt Kongen har ved allerhøieste Resolution af 2den Novem¬

ber 1852 allernaadigst bifaldt:

„at den Forpligtelse, der hidtil har paahvilet Diaconus i Broager til

ved enkelte Leiligheder at prædike og udføre Ministerialia i det tydske

Sprog, for Fremtiden maa bortfalde.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirke= og Skolecollegiet i Søn¬

derborg, d. d. Flensborg den 14de December 1850.

I Henhold til de angaaende Kirke= og Skolesproget i Sønderborg af

Magistraten samt Deputeretcollegiet saavelsom af Kirke= og Skolecollegiet

sammesteds under 20de f. M. vedtagne Indstillinger bestemmes herved Føl¬

gende:

1) Ved Gudstjenesten og alle kirkelige Handlinger skal i Sønderborg for

Fremtiden det danske Sprog være lige berettiget med det tydske; navn¬
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lig skal afvexlende den ene Søndag det danske Sprog benyttes ved Høi¬

messen, medens det tydske Sprog benyttes ved Aftensangen eller Fro¬

prædiken, og den anden Søndag det tydske Sprog benyttes ved Høi¬

messen, medens det danske Sprog benyttes ved Aftensangen eller Fro¬

prædiken.

I Sønderborgs Borger= og Almueskoler skal for Fremtiden det danske2)

Sprog være Underviisningssprog; som saadant skal det i Elementar¬

klasserne indføres strax, i de høiere Klasser efterhaanden som de, der

i Elementarklasserne have modtaget Underviisningen paa Dansk, rykke

op i samme. Det tydske Sprog vedbliver at være en af de væsentlige

Læregjenstande.

Kirke= og Skolecollegiet har at drage Omsorg for disse Bestemmel¬

sers hensigtsmæssige Jværksættelse.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirkevisitatoriet for Tønder

Provsti, d. d. Flensborg den 7de Februar 1851.

Efterat Kirkevisitatoriet for Tønder Provsti under 17de f. M. har af¬

givet Betænkning over Maaden, hvorpaa i Overensstemmelse med det aller¬

høieste Reskript af 15de December 1810 det danske Sprog hensigtsmæssigst

kan indføres som Kirke= og Skolesprog for Folket i de Distrikter, hvor det

tales af Folket, bestemmes herved for Tønder Kjøbstad samt Sognene Søn¬

der=Lygum, Braderup, Humtrup, Ladelund, Karlum, Klixbøl, Medelby, Uberg,

Aventoft og Leck Følgende:

a) Underviisningssproget skal i disse Distrikters Almue= og Borgerskoler

være dansk. For den lavere Underviisning træder denne Bestemmelse i

Kraft strax til indeværende Aars Sommer, for den høiere Underviis¬

ning efterhaanden som de, der have modtaget den lavere Underviisning

paa Dansk, komme til at deeltage i samme, medens midlertidig den danske

Underviisning, navnlig i Religionen, forberedes og fremmes saavidt

muligt. Det tydske Sprog optages blandt Underviisningsgjenstandene,

saaledes at dertil anvendes indtil 4 Timer ugentlig; i Tønder Kjøb¬

stads og Leck Byes Skoler skal det være en af de væsentlige Under¬

viisningsgjenstande.

Hvad Kirkesproget angaaer, da skal der i Tønder Kjøbstads Hovedkirkeb)

hver Søn= og Helligdag holdes saavel dansk som tydsk Gudstjeneste,

saaledes, at afvexlende Gudstjenesten ved Høimesse skal være dansk, me¬

dens Aftensang eller Froprædiken er tydsk, og Gudstjenesten ved Høi¬

messe tydsk, medens Aftensang eller Froprædiken er dansk.
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I de øvrige Kirker skal Gudstjenesten afvexlende være dansk og tydsk.

Kirkelige Handlinger foretages i det Sprog, som Vedkommende udtryk¬

kelig ønske.

c) Kirkevisitatoriet har at bringe disse Bestemmelser til Udførelse, og til

den Ende førge for, at de Skolelærere, som ikke ere det danske Sprog

mægtige, forflyttes eller erholde duelige Hjælpelærere, at der anskafses

de fornødne Tabeller, Læsebøger, Psalmebøger, Bibler o. s. v. Til

Lønning af Hjælpelærere ved de Skoler, hvor tidligere ingen have væ¬

ret, samt til den første Anskaffelse af Læseapparater og Bøger vil der

paa nærmere Forslag, som imødesees snarest muligt, blive ydet Penge¬

tilskud af Regjeringen.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirkevisitatoriet for Flensborg

Provsti, d. d. Flensborg den 7de Februar 1851.

31te Januar
Efterat Kirkevisitatoriet for Flensborg Provsti under har6te Februar

afgivet Betænkning over Maaden, hvorpaa i Overensstemmelse med det aller¬

høieste Reskript af 15de December 1810 det danske Sprog hensigtsmæssigst

kan indsøres som Kirke= og Skolesprog i de Distrikter, hvor det tales af

Folket, bestemmes herved for Flensborg Provsties Landsogne Følgende:

a) Underviisningssproget skal i disse Distrikters Almueskoler være dansk.

For den lavere Underviisning træder denne Bestemmelse i Kraft strax

til indeværende Aars Sommer, for den høiere Underviisning efter¬

haanden som de, der have modtaget den lavere Underviisning paa

Dansk, komme til at deeltage i samme, medens midlertidig den danske

Underviisning, navnlig i Religionen, forberedes og fremmes saavidt

muligt.

Det tydske Sprog optages blandt Underviisningsgjenstandene, saaledes

at dertil anvendes indtil 4 Timer ugentlig.

Hvad Kirkesproget angaaer, da skal der i bemeldte Sognes Kirker præ¬b)

dikes afvexlende Dansk og Tydsk. Kirkelige Handlinger foretages i det

Sprog, som Vedkommende udtrykkelig ønske.

c) Kirkevisitatoriet har at bringe disse Bestemmelser til Udførelse, og til

den Ende førge for, at de Skolelærere, som ikke ere det danske Sprog

mægtige, forflyttes eller erholde duelige Hjælpelærere, at der anskaffes

de fornødne Tabeller, Læsebøger, Psalmebøger, Bibler o. s. v. Til Løn¬

ning af Hjælpelærere ved de Skoler, hvor tidligere ingen have været,

samt til den første Anskaffelse af Læseapparater og Bøger, vil der paa
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nærmere Forslag, som imødesees snarest muligt, blive ydet Pengetilskud

af Regjeringen.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirkevisitatoriet for Husum og

Bredstedt Provsti, d. d. Flensborg den 8de Februar 1851.

Efterat Kirkevisitatoriet for Husum og Bredstedt Provsti under 29de

November f. A. har afgivet Betænkning med Hensyn til de Sogne, paa

hvilke det allerhøieste Reskript af 15de December 1810, angaaende det danske

Sprogs Indførelse som Kirke= og Skolesprog i de Distrikter, hvor det tales

af Folket, bør finde Anvendelse, bestemmes herved for Sognene Viøl, Jolde¬

lund, Olderup og Schwesing Følgende:

a) Underviisningssproget skal i disse Distrikters Almue= og Borgerskoler

være Dansk. For den lavere Underviisning træder denne Bestemmelse

i Kraft strax til indeværende Aars Sommer, for den høiere Under¬

viisning efterhaanden som de, der have modtaget den lavere Underviis¬

ning paa Dansk, komme til at deeltage i samme, medens midlertidig

den danske Underviisning, navnlig i Religionen, forberedes og fremmes

saavidt muligt. Det tydske Sprog optages blandt Underviisningsgjen¬

standene, saaledes at dertil anvendes indtil 4 Timer ugentlig.

Hvad Kirkesproget angaaer, da skal der i bemeldte Sognes Kirker af¬b)

vexlende prædikes dansk og tydsk. Kirkelige Handlinger foretages i det

Sprog, som Vedkommende udtrykkelig ønske.

c)Kirkevisitatoriet har at bringe disse Bestemmelser til Udførelse og til

den Ende at sørge for, at de Skolelærere, som ikke ere det danske

Sprog mægtige, forflyttes eller erholde duelige Hjælpelærere, at der an¬

skaffes fornødne Tabeller, Læsebøger, Psalmebøger, Bibler o. s. v. Til

Lønning af Hjælpelærere ved de Skoler, hvor tidligere ingen have været,

samt til den første Anskaffelse af Læseapparater og Bøger, vil der paa

nærmere Forslag, som imødesees snarest muligt, blive ydet Pengetilskud

af Regjeringen.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Kirkevisitatoriet for Gottorp

Provsti, d. d. Kjøbenhavn den 4de Marts 1851.

Efterat Kirkevisitatoriet for Gottorp Provsti under 28de Januar d. A.

har afgivet Betænkning over Maaden, hvorpaa i Overensstemmelse med det

allerhøieste Reskript af 15de December 1810 det danske Sprog hensigtsmæs¬

sigst kan indføres som Kirke= og Skolesprog i de Distrikter, hvor det tales
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af Folket, bestemmes herved for Sognene Treia, Ulsbye og Fahrenstedt,

Havetoft, Satrup, Struxdorff og Thumbye, Boel og Norder=Brarup

Følgende:

a)Underviisningssproget skal i disse Distrikters Almueskoler være dansk.

For den lavere Underviisning træder denne Bestemmelse i Kraft strax

til indeværende Aars Sommer, for den høiere Underviisning efter¬

haanden som de, der have modtaget den lavere Underviisning paa

Dansk, komme til at deeltage i samme medens midlertidig den danske

Underviisning, navnlig i Religionen, forberedes og fremmes saavidt

muligt. Det tydske Sprog optages blandt Underviisningsgjenstandene,

saaledes at dertil anvendes indtil 4 Timer ugentlig.

Hvad Kirkesproget angaaer, da skal der i bemeldte Sognes Kirker præ¬b)

dikes afvexlende dansk og tydsk. Kirkelige Handlinger foretages i det

Sprog, som Vedkommende udtrykkelig ønske.

Kirkevisitatoriet har at bringe disse Bestemmelser til Udførelse og tilc)

den Ende førge for, at de Skolelærere, som ikke ere det danske Sprog

mægtige, forflyttes eller erholde duelige Hjælpelærere, at der anskaffes

fornødne Tabeller, Læsebøger, Psalmebøger, Bibler o. s. v. Til Løn¬

ning af Hjælpelærere ved de Skoler, hvor tidligere ingen have været

samt til den første Anskaffelse af Læseapparater og Bøger, vil der

paa nærmere Forslag, som imødesees snarest muligt, blive ydet Penge¬

tilskud af Regjeringen.

Bekjendtgjørelse angaaende Underviisningssproget i Ha¬

derslev lærde Skole, d. d. Flensborg den 24de Juli 1850.

Ifølge Bemyndigelse af den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig sættes herved den af den forhenværende Slesvig¬

Holstenske Regjering paa Gottorp under 27de Marts 1848 udstedte Be¬

kjendtgjørelse, angaaende Underviisningssproget i Haderslev lærde Skole, ud

af Kraft.

Tillige er det besluttet, at § 3 af det allerhøist approberede Regulativ

for de lærde Skoler i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten af 28de Januar

1848, ifølge hvilken Underviisning i Haderslev lærde Skole skal gives i det

danske Sprog, bringes i Udførelse fra Michaelis d. A. at regne.

Forestaaende bliver herved bragt til offentlig Kundskab.

1ste Departement under den overordentlige Regjeringscommissær for Her¬

tugdømmet Slesvig, i Flensborg.

Dep. Tid. Rr. 11 og 12. 1854.. 2
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Under 23de September 1851 har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

blandt Andet allerunderdanigst indstillet:

at der ved Flensborg lærde og Realskole maa organiseres en fuldstændig

Realunderviisning, der skal være beregnet saavel for Hertugdømmets dansk¬

talende, som for dets tydsktalende Befolkning, og ved hvilken der altsaa

indrømmes det danske Sprog en i Forhold dertil staaende Vægt.

Herpaa har Hans Majestæt Kongen under 2den October s. A. allernaadigst

behaget at resolvere som følger:

„Vi bifalde allernaadigst disse Dine allerunderdanigste Indstillinger.

Kongelig Resolution af 17de Juli 1853.

Vi bifalde allernaadigst, at det tydske Skolelærerseminarium for Vort

Hertugdømme Slesvig maa forlægges fra Kjøbstaden Tønder til et Sted,

hvor Skolesproget er udelukkende tydsk, og at derimod det danske Seminarium

for bemeldte Vort Hertugdømme, der i Henhold til allerhøieste Resolution

af 11te Juni 1847 skulde have været oprettet i Vonsbek under Haderslev

Amt, maa anlægges i Kjøbstaden Tønder.

Under 16de September 1850 har den overordentlige Regjeringscom¬

missær for Hertugdømmet Slesvig i Overensstemmelse med det slesvigske

daværende Overlandforstamts Indstilling bifaldet, at det danske Sprog skal

være Forretningssproget i de Kongelige Skovriderdistrikter i Haderslev, Apen¬

rade, Lygumkloster, Sønderborg, Nordborg og Flensborg Amter, ligesom det

tydske Sprog vedbliver at være Forretningssproget i de øvrige Skovrider¬

distrikter i Hertugdømmet Slesvig.

Skrivelse fra den overordentlige Regjeringscommissær for

Hertugdømmet Slesvig til Amthuset for Haderslev Amt den

8de Februar 1851.

I Henhold til Indberetning fra det Kongelige Haderslev Amthuus af

16de Januar angaaende Indførelsen af det danske Sprog som Retssprog

for Staden Haderslev, meddeles herved til Efterretning og videre Bekjendt¬

gjørelse, at det danske Sprog skal bruges i Staden Haderslev i alle Re¬

gjerings= og Retssager, saaledes at de Regler, der i denne Henseende ere

foreskrevne for de Distrikter, hvor hiint er Tilfældet, herester ogsaa skulle

være gjældende for Haderslev Kjøbstad.
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Reskript fra Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig til Ap¬

pellationsretten for Hertugdømmet Slesvig.

I Henhold til den af den Kongelige Appellationsret for Hertugdømmet

Slesvig afgivne Indberetning og Betænkning, angaaende Indførelsen af

dansk Retssprog i Kjøbstæderne Apenrade og Sønderborg, og i Overens¬

stemmelse med det af Magistraten i bemeldte Kjøbstæder desangaaende frem¬

satte Andragende, skulde Ministeriet til den Kongelige Appellationsrets egen

behagelige Iagttagelse samt til videre fornøden Bekjendtgjørelse herved tjenst¬

ligen meddele, at det danske Sprog er at ansee som Retssprog i Kjøb¬

stæderne Apenrade og Sønderborg.

Det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig, den 16de Juni 1852.

Bekjendtgjørelse angaaende Ophævelsen af det allerhøieste

Reskript af 28de Juni 1841, betræffende Brugen af det

tydske Sprog ved Udfærdigelsen af Contracter m. v. i de Di¬

strikter af Hertugdømmet Slesvig, hvor det danske Sprog

er Retssprog.

Det har behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution af

24de d. M. at ophæve Bestemmelserne angaaende Brugen af det tydske

Sprog ved Udfærdigelsen af Contracter og Gjeldsdokumenter i de Distrikter

af Hertugdømmet Slesvig, hvor Retssproget er det danske, som ere inde¬

holdte i Reskript af 25de Juni 1841 og bekjendtgjorte ved Circulære af

den forrige slesvig=holstenske Regjering paa Gottorp af 9de Juli 1841.

Foranstaaende bliver herved til Efterretning og Efterlevelse for alle

Vedkommende bragt til offentlig Kundskab.

Det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig

Kjøbenhavn den 29de September 1852.

Skrivelse fra Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig til den

Kongelige Appellationsret i Flensborg af 25de Octbr. 1852.

I behagelig Indberetning af 10de f. M. har den Kongelige Appella¬

tionsret for Hertugdømmet Slesvig yttret sig om den i Cancelli=Skrivelse

af 25de Juni 1842 ifølge allerhøieste Resolution af 17de s. M. meddeelte

Tilladelse for de før Udstedelsen af det allerhøieste Reskript af 14de Mai

1840 praktiserende Advokater, som ikke maatte have opnaaet fuldstændig

Færdighed i Brugen af det danske Sprog, indtil videre at benytte det tydske

Sprog ved de Domstole, hvor Retssproget er dansk.

Velbemeldte Ret har derved andraget paa, at det maatte tilkjendegives,
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at den ommeldte midlertidige Tilladelse for Fremtiden ophører, saaledes at

Bestemmelserne i det allerhøieste Reskript af 14de Mai 1840 træde i deres

fulde Virksomhed.

Tillige har den Kongelige Appellationsret henstillet, om der ikke maatte

træffes en forandret Bestemmelse i Henseende til Retssproget i de Distrikter,

hvor baade Dansk og Tydsk ere Kirke= og Skolesprog, samt endelig at der

maatte udgaae et Supplement til den i Cancelli=Skrivelsen af 9de Februar

1841 indeholdte Angivelse af de Jurisdictioner, for hvilke det danske Sprog

er Retssprog.

Idet Ministeriet, hvad det første af forbemeldte Punkter angaaer, for¬

beholder sig en yderligere Meddelelse efter desangaaende at have udvirket en

allerhøieste Resolution, undlader det ikke med Hensyn til Spørgsmaalet om

Retssproget i de Distrikter af Hertugdømmet Slesvig, hvor baade Dansk og

Tydsk ere Kirke= og Skolesprog, at meddele Følgende:

Da i det allerhøieste Reskript af 14de Mai 1840 er fastsat, at det

danske Sprog skal være Retssprog i de Distrikter af Hertugdømmet Slesvig,

hvor det er Kirke= og Skolesprog, og da det i den allerhøieste Kund¬

gjørelse af 28de Januar d. A. er udtalt, at den danske og den tydske

Nationalitet i Hertugdømmet Slesvig skulle nyde fuldkommen lige Be¬

rettigelse og Beskyttelse, maa Ministeriet ansee det som Følge heraf, for¬

saavidt ikke ved specielle Anordninger anderledes er bestemt, at det danske

Sprog ikke mindre end det tydske kan benyttes som Rets= og Forretnings¬

sprog i de Distrikter, hvor baade Dansk og Tydsk er Kirke= og Skolesprog.

Det staaer derfor i disse Distrikter Enhver frit, i administrative Sager at

skrive sine Andragender efter eget Valg paa Dansk eller Tydsk, og Re¬

solutionen gives i det Sprog, Andrageren har brugt. Den samme Ret i

civile Retssager tilkommer Parterne, saaledes at hver af dem under hele

Sagen kan betjene sig af hvilket af de tvende Sprog han ønsker.

Hvad Dommeren med Hensyn til disse Sagers Behandling angaaer, da

maa Ministeriet ansee det for rigtigst, at han ved Afgivelsen af det første

Decret i Sagen benytter det Sprog, Klageren eller Citanten har valgt,

hvorimod han under Sagens videre Fremgang bør bruge Indklagedes

Sprog.

I Criminal= og Politi=Sager bør der til Protokollens Førelse og den

videre retslige Fremgangsmaade bruges det Sprog, Inculpaten ønsker.

Contracter og andre slige Dokumenter ville, saavidt Parterne ikke komme

overens om at benytte eet Sprog, være at udfærdige i begge Sprog.

I Overensstemmelse med Foranstaaende anmoder Ministeriet den

Kongelige Appellationsret om behageligen at ville instruere vedkommende
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Domstole, hvorved det dog udtrykkeligen bemærker, at det med Hensyn til

Rets= og Forretningssproget i Byerne Haderslev, Apenrade og Sønderborg

beholder sit Forblivende ved de ved Skrivelserne af 8de Februar 1851 og

16de Juni 1852 trufne Bestemmelser.

Forsaavidt den Kongelige Appellationsret endelig, med Hensyn til at

der ved Justitiariatet for de Gravensteenske Godser og det Augustenborgske

Herredsfogderi er foregaaet Forandring med Retssproget, uden at der, saa¬

vidt Retten bekjendt, herom er bleven Noget officielt bekjendtgjort, har hen¬

stillet, om det ikke maatte ansees for nødvendigt, at der udgik et Supple¬

ment til den i Cancelli=Skrivelsen af 9de Februar 1841 indeholdte Angivelse

af de Distrikter hvor det danske Sprog ifølge det allerhøieste Reskript af

14de Mai 1840 skulde benyttes som Rets= og Forretningssprog, saa med¬

deles herved Følgende:

Det danske Sprog er udelukkende Rets= og Forretningssprog i det

Tørninglehnske og paa de adelige Godser Gram og Nybøl, i Haderslev

Provsti med Byen Haderslev i Bispedømmet Als og Ærø med Byen

Ærøeskjøbing, og de Augustenborgske Godser, i Apenrade og Sønder¬

borg Provstier med Byerne Apenrade og Sønderborg samt de Graven¬

steenske saavelsom alle andre bemeldte Provstier underlagte adelige Godser,

i Lygumkloster Provsti, og af Tønder Provsti i Sognene Abild, Hoyer,

Jerpsted, Skads, Hostrup, Hoyst, Rapsted, Bylderup, Burkal og Tinglev.

Saavel tydsk som dansk vil Rets= og Forretningssproget efter oven¬

staaende Bestemmelser være: i Flensborg Provsti med de dertil henlagte

adelige Godser; i Byen Tønder, samt i Sognene Uberg, Medelby, Lade¬

lund, Sønderlygum, Humtrup, Braderup, Karlum, Klixbøl, Leck og Aven¬

toft af Tønder Provsti; i Sognene Viøl, Joldelund, Olderup og Sve¬

sing af Husum og Bredsted Provsti; og endeligen i Sognene Treya,

Ulsbye og Fahrensted, Havetoft og Satrup, Thumbye og Struxdorf, Boel

og Nørre=Vrarup af Gottorp Provsti.

I Byen Flensborg derimod samt i alle ikke ovenfor nævnte Distrikter

af Hertugdømmet Slesvig er Rets= og Forretningssproget udelukkende tydsk.

Det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig

Kjøbenhavn den 25de October 1852.

Bekjendtgjørelse angaaende Ophævelsen af den Advokaterne,

ifølge allerhøieste Resolution af 4de Februar 1841 og 17de

Juni 1842, tilstaaede Ret til Benyttelsen af det tydske

Sprog ved de Domstole i Hertugdømmet Slesvig, hvor Rets¬

sproget er dansk.

Det har behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution
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af 31te f. M. at ophæve de i det forrige slesvig=holsten=lauenborgske Can¬

cellies Skrivelse af 9de Februar 1841 og 25de Juni 1842 ifølge aller¬

høieste Resolutioner af 4de Februar 1841 og 17de Juni 1842 tilladte

Undtagelser fra Bestemmelserne i det allerhøieste Reskript af 14de Mai

1840, forsaavidt angaaer Advokaternes Beføielse til at benytte det tydske

Sprog ved de Domstole i Hertugdømmet Slesvig, hvor Retssproget er dansk.

Foranstaaende bliver herved til Efterretning og Efterlevelse for alle

Vedkommende bragt til offentlig Kundskab.

Det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig

Kjøbenhavn den 6te November 1852.

Tillæg Litr. B.

Sammensætningen af Provindsialstænder=Forsamlingen for

Hertugdømmet Slesvig.

Hertugdømmet Slesvigs Geistlighed vælger af sin Midte 5 Deputerede

til Provindsialstænder=Forsamlingen.

Hertugdømmet inddeles med Hensyn hertil i 5 geistlige Valgdistrikter:

1ste Valgdistrikt: Haderslev og Apenrade Provstier. Valgsted: Haderslev.

2det Valgdistrikt: Sønderborg og Flensborg Provstier samt Kjøbstaden Flens¬

borgs Geistlighed. Valgsted: Flensborg.

3die Valgdistrikt: Tønder og Lygumkloster Provstier. Valgsted: Tønder.

4deValgdistrikt: Husum, Bredsted og Eiderstedt Provstier. Valgsted: Hu¬

sum.

5te Valgdistrikt: Gottorp, Hütten og Fehmern Provstier. Valgsted: Slesvig.

Valgberettiget og valgbar (§ 20) er enhver Præst, som har de i § 19

Nr. 1—4 anførte Egenskaber.

Provsten for det adelige St. Johannis Kloster ved Slesvig og Med¬

lemmerne af det Slesvigske Ridderskab vælge af deres Midte 4 Deputerede

til Provindsialstænder=Forsamlingen. Valgsted: Flensborg.

Valgberettiget og valgbar er ethvert Medlem af det Slesvigske Ridder¬

som har de i § 19 Nr. 1—5 anførte Egenskaber.skab.

De større Godsbesiddere vælge af deres Midte 5 Deputerede til Pro¬

vindsialstænder=Forsamlingen. Valgsted: Flensborg.

Indvaanerne af Kjøbstæderne og Flækkerne vælge i 9 Valgdistrikter 10

Deputerede til Provindsialstænder=Forsamlingen.

1ste Valgdistrikt: Flensborg og Glücksborg, 2 Deputerede. Valgsted: Flens¬

borg.

2det Valgdistrikt: Haderslev og Christiansfeld, 1 Deputeret. Valgsted: Ha¬

derslev.
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3die Valgdistrikt: Apenrade 1 Deputeret.

Valgdistrikt: Sønderborg og Nordborg, 1 Deputeret. Valgsted: Søn¬4de

derborg.

Valgdistrikt: Tønder, Hoyer, Lygumkloster og Wyck paa Føhr, 1 Depu¬5te

teret. Valgsted: Tønder.

Valgdistrikt: Husum, Frederikstad og Bredsted, 1 Deputeret. Valgsted:6te

Husum.

7de Valgdistrikt: Tønning og Garding, 1 Deputeret. Valgsted: Tønning.

8de Valgdistrikt: Slesvig, 1 Deputeret.

9de Valgdistrikt: Eckernförde, Cappel og Arnis, 1 Deputeret. Valgsted

Eckernförde.

Indvaanerne af Landvalgdistrikterne vælge af deres Midte 17 De¬

puterede

1ste Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere, der ikke svare Skatter

efter Hartkorn, i følgende Sogne: Fardrup, Fohl, Hjortlund, Kalslund,

Hygum, Lintrup, Hjerting, Østerlinnet, Rødding, Skrave, Skodborg,

Arrild, Brøns, Høirup, Hvidding, Reisby, Roagger, Skjærbek, Span¬

det, Vester=Vedsted, Seem, Vodder, Røm, Agerskov, Beftoft, Tiislund,

Bramderup, Toftlund, Gram, Nustrup, Skrydstrup, Døstrup og Med¬

olden. Valgsted: Gram.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere, der ikke svare Skatter2det

efter Hartkorn, i følgende Sogne: Stenderup, Bjert, Dalby, Wonsild,

Øddis, Heils, Weistrup, Aller, Taps, Fjelstrup, Thyrstrup, Hjerndrup,

Stepping, Frørup, Jels, Oxenvad, Sommersted, Jægerup og Maug¬

strup. Valgsted: Christiansfeld.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne: Mol¬3die

trup, Bjerning, Aastrup, Wonsbek, Haderslev (Landsogn), Gammel¬

haderslev (Landsogn), Starup, Grarup, Oesby, Halk, Wilstrup, Hop¬

trup, Hammelev og Wittstedt. Valgsted: Haderslev.

4deValgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere, der ikke svare Skat¬

ter efter Hartkorn, i følgende Sogne: Bedsted, Hellevad, Ekvad, Øster¬

lygum, Loit, Apenrade (Landsogn), Ries, Jordkjær, Bjolderup, Rapsted,

Bylderup, Tinglev, Uk, Holebøl, Kliplev og Ensted. Valgsted: Apen¬

rade.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:5te

Feldsted, Warnitz, Quars, Rinkenis, Gravensteen, Adsbøl, Ulderup,

Satrup, Nybbel, Dybbel og Broager. Valgsted: Ulderup.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:6te

Ulkebel, Høirup, Kekenis, Lysabbel, Tandslet, Adserballig, Ketting,
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Nottmark, Igen, Svenstrup, Hagenberg, Oxbøl og Tundtoft (Nordborg)

Landsogn. Valgsted: Augustenborg.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere, der ikke svare Skat¬7de

ter efter Hartkorn, i følgende Sogne: Nordlygum, Lygumkloster (Land¬

sogn), Brede, Randrup, Skads, Jerpsted, Hoyer, Emmelev, Daler,

Abel, Uberg, Tønder (Landsogn og Slotsgrund), Høist, Hostrup, Bur¬

kal, Sønderlygum, Humtrup, Braderup, Karlum, Klixbøl, Stedesand,

Leck, Enge, Ladelund og Medelby. Valgsted: Tønder.

Valgdistrikt: de til Hertugdømmet Slesvig hørende valgberettigede Eien¬8de

domsbesiddere i følgende Sogne: Aventoft, Neukirchen, Rodenæs, Klaux¬

bøl, Horsbøl, Emmelsbøl, Dagebøl, Fahretoft, Riesum, Lindholm, Nie¬

bøl, Deetzbøl, St. Johannis, St. Nicolai, Keitum, Mørsum og Vester¬

land. Valgsted: Emmelsbøl.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:9de

Bau, Walsbøl, Nordhackstedt, Grossenwiehe, Wanderup, Jørl, Eggebek,

Sieversted, Oeversee, Gross=Solt, Klein=Solt, Handewitt, Flensborg

(Landsogn), Adelby (Landsogn). Rüllschau, Hyrup, Munkbrarup, Huusby,

Grundhof og Neukirchen. Valgsted: Flensborg.

10de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Ockholm, Langenhorn, Bordelum, Bredsted (Landsogn), Brecklum, Bar¬

gum, Drelsdorf, Viøl, Joldelund, og paa Nordstrand, Pelworm og

Halligerne. Valgsted: Bredsted.

11te Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Olderup, Schwesing, Ostenfeld, Schwabsted, Süderstapel, Bergenhusen

og Erfde. Valgsted: Schwabsted.

Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:12te

Hattsted, Schobøl, Mildsted, Simonsberg, Coldenbüttel, Witzworth og

Oldensworth. Valgsted: Witzworth.

13de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Kating, Kotzenbøll, Tønning (Landsogn), Welt, Vollerwick, Tating,

Ording, St. Peter, Garding (Landsogn), Catharinenheerd, Poppenbøl,

Vesterhever, Osterhever, Tetenbøl og Ulvesbøl. Valgsted: Garding.

14de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Treya, Hollingsted, Kropp, Hohn, Hütten og Haddebye og de til Michae¬

liskirkens Menighed i Slesvig og til Christkirkens Menighed i Rends¬

borg henlagte Landsbyer. Valgsted: Kropp.

15de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Bünstorf, Sehested, Gettorf, Dänischenhagen, Krusendorf, Eckernförde
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(Landsogn), Borbye, Cosel, Risebye, Waabs Sisebye og Swansen.

Valgsted: Eckernförde.

16de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Moldenit, Kahlebye, Tolk, Nybel, Fahrensted, Ulsbye, Havetoft, Satrup,

Struxdorf, Thumbye, Boel, Norderbrarup, Rabenkirchen, Süderbrarup,

Loit, Bohren, Ulsnis, Taarsted og Brodersbye. Valgsted: Loit.

17de Valgdistrikt: de valgberettigede Eiendomsbesiddere i følgende Sogne:

Toestrup, Cappeln (Landsogn), Gelting, Qvern, Steinberg, Esgrus,

Sørup og Sterup. Valgsted: Esgrus.

Indvaanerne af de tvende blandede Valgdistrikter vælge af deres

Midte 2 Deputerede til Provindsialstænder=Forsamlingen.

1ste Valgdistrikt: Øen Ærø. Valgsted: Ærøeskjøbing.

2det Valgdistrikt: Øen Fehmern. Valgsted: Burg.

Antallet af de Deputerede beløber sig saaledes i det Hele til 43.

(Det tilbagestaaende Tillæg Litr. C til den her meddeelte Forordning an¬

gaaende Hertugdømmet Slesvigs Forfatning vil følge i et senere Nr.)

Under 11te Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende allerhøieste Patent for Hertugdømmet Sles¬

vig angaaende en midlertig Forhøielse af de Bidrag, der ydes af

Communerne til Straffeanstalterne i Glückstadt:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til et Patent for Hertugdømmet Slesvig

angaaende en midlertidig Forhøielse af de Bidrag, der ydes af Communerne

til Straffeanstalterne i Glückstadt, har været forelagt Vore troe Provindsial¬

stænder for Hertugdømmet Slesvig til Betænkning og efterat den af disse

derom afgivne Betænkning har været Os allerunderdanigst foredragen, byde

og befale Vi herved som følger:

§ 1.

De Distrikter, der ere pligtige til at bidrage til Underholdningen af

Straffeanstalterne i Glückstadt, have for Aarene 1854 og 1855 foruden de

Bidrag, der udredes efter Forordningen af 19de December 1837, angaaende

Reguleringen af de Bidrag, der af Communerne ydes til Straffeanstalterne

i Glückstadt, og Patentet af 22de Mai 1838, angaaende Reparteringen af

disse Bidrag, hvert Fjerdingaar, første Gang inden 1ste April 1854, at

udrede et yderligere Bidrag, halvt saa stort som det ved de nævnte Anord¬

ninger fastsatte

§ 2.

For Opbringelsen og Afleveringen af disse Bidrag til Overinspectoratet
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for Straffeanstalterne komme Bestemmelserne i de i § 1 nævnte Anordninger

til Anvendelse.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Afhændelse af Udesundby Mølle ved Frederikssund:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Finantsministeriet bemyndiges til at afhænde Udesundby Mølle ved

Frederikssund.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Afhændelse af Domainen Jægerspriis:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Efternævnte Statseiendomme, nemlig:

Jægerspriis Slot med Have, Lystskov og alle paa Slottets Grund væ¬a)

rende Bygninger, deriblandt Gartnerboligen, samt Godsinspecteurens og

Lægens Boliger. Godsinspecteuren fratræder sin Embedsbolig med Til¬

liggende inden 1ste Mai 1854. Derimod beholder Lægen Brugen af

den Bolig, han beboer, med Tilliggende, for sin Embedstid, eller indtil

Kjøberen anviser ham en Bolig af Beskaffenhed som den nuværende,

ikke over ½ Miil søndenfor Slottet ved den alfare Vei, og, forsaavidt

sammes Tilliggende, navnligen Haven, maatte være ringere, derfor gi¬

ver ham et passende aarligt Vederlag;

Jægerspriis saakaldte gamle Hovedgaard med de paa dens Grund be¬b)

liggende Huse;

Afbyggergaarden Christiansminde, ligeledes med Husene paa dens Grund;c)

0) Jægerspriis Veirmølle;

Jægerspriis Færgegaard;e)

Jægerspriis Teglværk; og1)

8) samtlige Jægerspriisske Skove, saasom: Slotshegnet, Færgelunden, Ko¬

haven, Langemadsplantagen og Nordskoven med de til samme hørende

Besætninger, Inventarier samt Rettigheder og Forpligtelser, hvormed
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derunder indbefattet de Skovene paahvi¬disse have tilhørt Staten

lende Brændselsdeputater ogUnderstøttelses=Forpligtelser,

bemyndiges Finantsministeriet til at afhænde underhaanden for en Kjøbesum

af 600,000 Rbd.
§ 2.

Loven af 27de Januar 1852§ 4 gives Anvendelse paa den Deel af

Jægerspriis forrige Hovedgaardstaxts Grund, der er bortfæstet ttl Gaard¬

mænd, dog at Iagtretten paa disse Jorder saavelsom paa den Deel af be¬

meldte Hovedgaardstaxts Grund der beboes eller benyttes af Boelsmænd

eller Huusmænd, ved Jordernes Overgang til Selveiendom, forbeholdes for

den nu regjerende Konges Levetid.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 17de Februar sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet ndkommet

følgende Lov, indeholdende nogle Forandringer i § 2 i Loven af 26de

Marts 1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske Kyster:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

De i Medfør af Loven af 26de Marts 1852 ved Lild Strand og

Vedersø Klit oprettede Redningsstationer skulle, foruden med de for famme

ved bemeldte Lovs § 2 bestemte Raketkasteapparater, tillige være forsynede

med synkefrie Fartøier.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge de seneste Indberetninger til Finantsministeriet fra Autoriteterne

i Vestindien, som gaae til 30te f. M., var Choleraepidemien godt i Afta¬

gende paa St. Thomas, hvorimod den endnu var i Tiltagende paa St. Jan

og kunde befrygtes at ville holde sig længere der da den endnu ikke var

naaet til alle Distrikter af Øen. St. Croix havde hidtil været forskaanet.

Paa Landet paa St. Thomas havde Dødsfaldene fra Epidemiens Be¬

gyndelse indtil den 25de Januar beløbet:

i Ostende Qvarteer* 142.

—Sydside 74.

Vestende 27.

Store Nordside Qvarteer 24.

— 67.Lille Nordside

334.Jalt siden Epidemiens Begyndelse
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I Byen St. Thomas vare der den 15de Januar, foruden de 37, som

ifølge de tidligere Beretninger vare afgaaede ved Døden, endvidere døde 4.

den 16de
* 37.

— 17de. 47.

— 18de 36.
—

19de 36.

20de* . * 34.

— 21de 19.

22de 18.

23de 18.

— 24de 20.

25de 12.

26de 10.

27de 20.

28de* * * 6.

29de 12.

30te til Middag Kl. 12. 6.

335.

Med det tidligere Antal 1029.

ialt 1364.

Paa St. Jan var der fra Epidemiens Begyndelse den 1ste indtil den

14de Januar anmeldt følgende Dødsfald:

paa Plantagen Store Kaneelbay 22.

Lille Kaneelbay 17.

— Ostenden 3.

i Cruxbay By 5.

paa Plantagen Enighed.. 3.

50.

fra den 14de til den 19de vare anmeldte. . . . 36.

—den 20de til den 23de . . . . . . . 30.

Jalt 116.

Paa St. Jan fandtes kun een praktiserende Læge, og der var derfor,

da ingen af Lægerne paa St. Thomas vare villige til at tage derover, ble¬

vet antaget en dertil skikket Mand, tidligere Plantageeier og velbekjendt med

Øen, der, efterat have modtaget fornøden Instruction af den constituerede

Landphysicus, havde begivet sig til St. Jan for at assistere med at tilsee

de Syge. Ved Commandantskabets Foranstaltning vare Plantagerne der
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blevne forsynede med Levnetsmidler fra St. Thomas, for at Arbeiderne ikke

skulde behøve at leve af Provisioner fra deres Grundstykker, som under Epi¬

demien maatte ansees for farligt.

Dyrtiden paa Levnetsmidler var meget stor paa St. Thomas og Tje¬

nestefolkenes Løn steget overordentlig, og det vandt under disse Omstændig¬

heder Paaskjønnelse, at uagtet iøvrigt al Communication med Puertorico var

bleven afspærret, havde dog den spanske Consul paa St. Thomas udvirket

igjennem vedkommende Autoritet, at Stedet bliver forsynet med Slagteqvæg

fra Puertorico under saadanne Forsigtighedsreglers Iagttagelse med Hensyn

til Fartøierne, at Smitte ikke var at befrygte.

Under 16de Februar sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse angaaende Udprægning af Dobbelt-Rigsdalere:

Ved allerhøieste Resolution af 14de denne Maaned har Hans Majestæt

Kongen allernaadigst bifaldet, at der udpræges Dobbelt=Rigsdalere

med følgende Præg: paa Adversen Hans Majestæts Brystbillede med Over¬

skrift: Fredericus VII. D. G. Daniæ, V. G. Rex., og paa Reversen Ind¬

skriften: 2 Rigsdaler, omgivet af Egeløv.

Dette bekjendtgjøres herved til almindelig Efterretning, med Tilføiende,

at denne Møntsort nu vil vorde sat i Omløb.

Under s. D. er af Finantsministeriet udfærdiget en lige Bekjendtgjø¬

relse for Hertugdømmet Slesvig.

Indenrigsministeriet.

Under 18de Februar sidstl. er fra Indenrigsministeriet udgaaet følgende

Circulære til samtlige Amtmænd

Da det paa Grund af den i § 4 af Loven af 27de November f. A.,

hvorved Communalbestyrelserne bemyndiges til ved overordentlig Understøttelse

at lindre Dyrtidens Tryk paa de Uformuende, givne Bestemmelse om, at den

i dette Øiemed ydede Hjælp i ingen Henseende bliver at betragte som Fat¬

tigunderstøttelse, i flere Tilfælde er af Vigtighed, at den Understøttelse, som

i Henhold til foranførte Lov gives for at forebygge Trang paa Grund af

Dyrtiden, i de communale Regnskaber strengt sondres fra egentlig Fattighjælp,

skulde Man tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om behageligen at ville i saa Hen¬

seende give Communalbestyrelserne og Sogneforstanderskaberne i det Dem

underlagte Amt fornødent Paalæg.
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Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Kousted og Raasted

Sognekald i Aarhuus Stift. Reguleringssum 1036 Rd. Ny Ansættelse

259 Rd.

Nebsager og Bjerre Sognekald i Aarhuus Stift. Reguleringssum

1316 Rd. Ny Ansættelse 329 Rd.

Begge disse Kald ere opslaaede vacante den 23de Februar.

Karlebo Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 1812 Rd.

Ny Ansættelse 453 Rd. Opslaaet vacant den 24de Februar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Aaby og Biersted Sognekald i Aalborg Stift. 1) Korntienden, som

deels oppebæres in natura, deels betales efter Kapitelstaxt, udgjør 65 Tdr.

1 Skp. Rug, 178 Tdr. 4 Skpr. Byg og 24 Tdr. Havre. 2) Qvæg¬

tiende og Smaarente 16 Rd., 10 Pd. Ost og 5 Læs Tørv. 3) Af noget

Fæstegods i Biersted svares aarlig 3 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 3 Tdr. Havre,

3 Rd. og 8 Arbeidsdage. 4) Offer og Accidentser 250 Rd. 5) Præste¬

gaarden, som staaer for 7 Tdr. 7 Skpr. 24 Alb. Hartkorn, har i de sidste

Aar været bortforpagtet mod en aarlig Afgift af 16 Tdr. Rug, 16 Tdr.

Byg, 8 Tdr. Havre, 10 Traver Skaftehavre, 20 Rd., 2 Gjæs, 2 Lpd.

Smør, samt Græsning og Foder til 2 Heste, 6 Køer og 8 Faar, hvorhos

Forpagteren svarer den halve Skat af Præstegaardens Jorder. 6) Paa

Præstegaardens Kjær ere 3 Huse med et Tilliggende af 24 Tdr. Land,

hvoraf svares aarlig 2 Rd. pr. Td. Land. 7) Til Præstegaarden haves

overflødigt Ildebrændsel. 8) Præstegaardens Bygninger, som ere opførte af

hidtilværende Beneficiarius, ere vel vedligeholdte. Haven og Brønden ere i

god Stand. 9) De Kgl. Skatter udgjøre c. 124 Rd. aarlig. 10) Com¬

muneafgifter c. 28 Rd. 11) Expenser 14 Rd. 12) Ingen Enke findes

paa Kaldet; til den entledigede Sognepræst svares efter Naadensaarets Ud¬

løb 200 Rd.

Næsby og Tyvelse Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden, hvorunder Qvægtiende og Smaaredsel ere indbefattede, er opgivet

til 13 Tdr. Rug, 117 Tdr. Byg og 19 Tdr. Havre. 2) Refusioner:

a. af Næsbyholm 6 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg, 9 Tdr. Havre og 16 Rd.;

b. af Tybjerggaard 20 Tdr. Byg. 3) For en nedlagt Præsteskov ydes

aarlig af Næsbyholm 10 Favne Bøgebrænde, 6 Læs Qvas og 1 Kjævle

Gavntræ. 4) Offer og Accidentser c. 250 Rd. 5) Udbytte af tvende

Kaldet tilhørende Bankactier paa 100 Rbd. hver. 6) Præstegaardens Til¬

liggende udgjør omtrent 38 Tdr. Land for Størstedelen god Jord, af Hart¬
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korn 5 Tdr. 2 Skpr. 2½ Alb. — Udgifter: 1) Skatter, Afgifter, Lande¬

modsexpenser omtrent 90 Rd. 2) Renter og Afdrag paa en Kaldet paa¬

hvilende Bygningsgjeld, som ved Naadensaarets Udløb vil være til Rest

889 Rd., der afdrages med 63 Rd. 48 ß. aarlig. 3) Renter af 200 Rd., der

ere laante til Erhvervelse af Kaldets Bankactier. — Præstegaarden er i god

Stand og for en Deel ombygget for faa Aar siden. Der hviler ikke Enke¬

pension paa Embedet.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 20de Februar er Kgl. Fuldmægtig

hos Embedsmændene i Vestindien, Kammerraad C. E. Rahr, allernaadigst be¬

skikket til Toldforvalter i Frederiksted paa St. Croix. Under s. D. er Second¬

lieutenant af den dansk=vestindiske Hærstyrke F. W. v. Lassen, Ridder af

Dannebroge, allernaadigst tillagt Premierlieutenants Charakteer.

Under Indenrigsministeriet. Under 20de Februar er Proprietær

Mortensen til Frøslevgaarden, paa Ansøgning, allernaadigst entlediget som

Medlem af Tiendecommissionen for Morsø i Thisted Amt, og er under s. D.

Gaardeier M. S. Mulvad lige allernaadigst beskikket til Medlem af bemeldte

Commission.
(

Under Justitsministeriet. Under 8de Februar er der allernaadigst med¬

deelt Capitain og Compagnichef ved Kjøbenhavns borgerlige Artillericorps H.

Fife, efter Ansøgning, Afsked i Naade fra Væbningen. Under s. D. er

Premierlieutenant ved bemeldte Corps P. A. E. Møller allernaadigst for¬

fremmet til Capitain og Compagnichef. Under s. D. er Secondlieutenant a la

suite ved samme Corps W. T. Sørensen allernaadigst tillagt Premierlieute¬

nants Charakteer, og Secondlieutenant ved Corpset H. Meldal allernaadigst

udnævnt til Premierlieutenant. Under 21de s. M. er Copist i Kjøben¬

havns Criminal= og Politirets Justitscontoir T. A. T. Bugge, allernaa¬

digst beskikket til Fuldmægtig i bemeldte Contoir.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 18de Februar

er Sognepræst for Kousted og Raasted Menigheder i Aarhuus Stift, I. G.

G. Briem, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Gundslev Menighed paa

Falster. Under 21de s. M. er Sognepræst for Nebsager og Bjerre Menig¬

heder samt Provst for Bjerre og Hatting Herreder i Aarhuus Stift, I. A.

Paludan, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Raarup Menighed i samme

Stift. Under s. D. er Cand. phil. og Seminarist C. I. Uttenthal af

Ministeriet beskikket til 4de Lærer ved det Kgl. Skolelærer=Seminarium i

Jellinge. Under s. D. er Seminarist C. I. Hoyer af Ministeriet beskikket

til 4de Lærer ved det Kgl. Skolelærer=Seminarium paa Joenstrup og Lærer

ved Seminariets Skole.
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Under Marineministeriet. Under 2den Februar er Commandeurcapi¬
*.

A. G. Ellbrecht allernaadigst meddeelt Afsked i Naade som Comman¬tain

dant paa Fæstningen Christiansø, fra 1ste April d. A. at regne, og der¬

hos allernaadigst meddeelt Commandeurs Charakteer.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 16de Februar

er Cand. med. &amp; chir. P. J. Paulsen, Ridder af Dannebroge, allernaa¬

digst udnævnt til Physicus i Apenrade Physicatsdistrikt; praktiserende Læge

H. I. Mathiesen i Sønderborg til Physicus i Sønderborg Physicatsdistrikt;

Dr. med. &amp; chir. H. N. Hansen til Physicus i Husum Physicatsdistrikt;

og Dr. med. &amp; chir. F. A. T. v. Wassmer til Physicus i Eckernförde

Physicatsdistrikt. Under s. D. er S. N. Hansen allernaadigst udnævnt til

4de Copist ved Appellationsretten for Hertugdømmet Slesvig.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 29de Decbr. f. A. er der medderlt Etatsraad Dr. phil. L. J. Trede,

Ridder af Dannebroge, allerhøieste Commissorium til indtil videre at vare¬

tage de med Inspectionen af Gymnasiet i Altona og de øvrige lærde Skoler

i Hertugdømmet Holsten forbundne Forretninger. Under 13de Januar d. A.

er anden Compastor H. F. Nievert, Ridder af Dannebroge, allernaadigst

udnævnt til Hovedpræst ved den evangelisk=lutherske Hovedkirke i Altona samt

til Kirkeprovst i Altona Provsti; Diaconus i St. Margarethen H. A. M.

Stegelmann, til Præst i Hörnerkirchen; Rector ved Neuwerker Borgerskole i

Rendsborg C. F. C. Decker til Diaconus i Nortorf. Under 1ste Febr. er or¬

dentlig Professor i Statsvidenskaberne ved Universitetet i Kiel, Etatsraad G.

Zimmermann, Ridder af Dannebroge, efter Ansøgning allernaadigst entlediget.

Under s. D. er Pastor J. H. F. Passow i Bargteheide allernaadigst ud¬

nævnt til Consistorialraad. Under 2den s. M. er første Compastor i Mel¬

dorf H. O. Mestorff allernaadigst udnævnt til Compastor for den anden Me¬

nighed i Rellingen samt til Kirkeprovst i Pinneberg Provsti; Organist i

Beidenfleth I. Borchers til Organist, Klokker og Skolelærer i Süsel; Lærer

ved det Myliusske Vaisenhuus i Kiel L. F. Rancke til Slots= og Garnisons¬

Cantor og Klokker samt til anden Lærer ved Friskolen i Kiel. Under s. D.

er Valget og Vocationen af Cand. theol. A. Arps til Rector ved Stads¬

skolen i Oldenborg allerhøist stadfæstet. Under 3die s. M. er det i sin Tid

stedfundne Valg af Pastor L. C. Schrader til Archidiaconus ved St. Nicolai

Kirke i Kiel allerhøist confirmeret. Under s. D. er Pastor M. H. Hinrich¬

sen allernaadigst udnævnt til Præst i Bordesholm; Pastor I. G. Waltzel til

Præst i Sieck.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Efterat Kjøbenhavns Magistrat, i Overensstemmelse med Andgn. 1ste

Januar 1840 § 37, havde i Forening med Stadens Borgerrepræsentanter

i et Møde der tillige bivaanedes af Politidirecteuren, Conferentsraad

Bræstrup, paa Politietatens og Vægtervæsenets Vegne, ligesom han og var

tilstede som Medlem af den Kgl. Vandcommission, af Directeur Borgen paa

Borger= og Almuskolevæsenets Vegne, af Capitain Jørgensen som Brolæg¬

nings= og Veicommissionens techniske Medlem, samt af Capitain Herforth

og Overauditeur Petersen som Medlemmer af den administrerende Direction

for Fattigvæsenet, taget under Overveielse, med hvilket Beløb Commune¬

afgifterne for 1854 kunde opkræves, blev der af Magistraten angaaende

Resultatet af de stedfundne Forhandlinger gjort Indberetning til Indenrigs¬

ministeriet som dernæst allerunderdanigst har foredraget Sagen for Hans

Majestæt.

Udgifterne til Borgervæbningen vare i den af den constituerede

Bogholder ved Stadens Hovedkasse forfattede Beregning anslaaede til

13,470 Rbd., eller til 10 Rbd. mindre end den i Calculen for Aaret 1853

angivne Sum 13,480 Rbd., en Formindskelse, der hidrører fra en lavere

Ansættelse af de Rodemesterne for Skattens Opkrævning tilkommende Pro¬

center.

Da imidlertid Væbningens Conto var i Bogholderens Calcule præ¬

sumeret at ville ved Udgangen af 1853 have en Beholdning af 1800

Röd., vedtog den ovennævnte Forsamling eenstemmigen at andrage paa, at
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Borgervæbningsskatten for indeværende Aar kun maatte opkræves med 12,000

Rbd., eller med 1000 Rbd. mindre end i Aaret 1853.

Udgifterne til Indqvarteringen opkrævedes for Aaret 1853 med

35,000 Rbd. Ifølge den af Bogholderen forfattede Calcule vilde de under

denne Branche henhørende Udgifter, der ifølge Loven af 20de Juni 1850

blive at dække ved 2 af den for Staden Kjøbenhavn paabudne Lignings¬

skat, for Aaret 1854 andrage ialt c. 36,257 Rbd., eller med Fradrag af

5400 Rbd., der antoges at ville være i Behold ved Slutningen af 1853,

en Sum af c. 30,860 Rbd. Naar denne Sum sammenholdes med det

for sidstnævnte Aar calculerede Beløb, udkommer en Differents af 10 Rbd.,

der hidrører fra en ved en ældre Rodemesters Afgang indtraadt Besparelse.

Da denne Udgiftspost for Aaret 1853 ikkun var bestemt til 35,000

Rbd., og det for at bestride de for den paagjældende Branche i Løbet af

Aaret medgaaede Udgifter dog ikke har været nødvendigt at tage sin Til¬

flugt til Beholdningen fra det foregaaende Aar fandt Forsamlingen, at der,

for at søge en Formindskelse tilveiebragt i det Beløb, der i andet Fald vilde

komme til for denne Braches Vedkommende at paahvile Grundtaxten, var

Anledning til i dette Øiemed at anvende Størstedelen af den paa denne

Conto opsparede Beholdning, og besluttede derfor at indstille, at Lignings¬

skatten for Indqvarteringens Vedkommende maatte for Aaret 1854 opkræves

med 31,000 Rbd., eller med 4000 Rbd. mindre end i 1853.

Udgifterne til Renovationsvæsenet, nemlig til Dagrenovationens

Bortførsel, Feining og Rensning af de offentlige Pladser samt Tværkister, til

Lønninger og Pensioner, til Rodemesternes Procenter m. m., vare for Aaret 1854

antagne at ville udgjøre et Beløb af 71,782 Rbd. 48 ß., hvortil endnu kom¬

mer en ved Slutningen af forrige Aar calculeret Underbalance af 2500 Rbd.,

ialt 74,282 Rbd. 48 ß. Naar herfra afgaaer Beløbet af Stadens Bom¬

intrader, der for indeværende Aar ere anslaaede til 27,820 Rbd., vilde Re¬

sten 46,462 Rbd. 48 ß., eller med et rundt Tal 46,500 Rbd., udgjøre

den Sum, der, efter Bogholderens Beregning, for Renovationsvæsenets Ved¬

kommende bliver nødvendig for Aaret 1854, og hvorunder tillige er indbe¬

fattet de 1100 Rbd., der anvendes til Opsigtsbetjentenes forøgede Lønnin¬

ger, men som tilforn have været inddragne under Vægterskatten. Differentsen,

c. 27,400 Rbd., mellem det for Aaret 1853 calculerede Beløb 19,000 Rbd.

og den for Aaret 1854 fornødne Sum er begrundet deels i at Betalingen

for Dagrenovationens Bortførsel og den offentlige Feining er forøget med

resp. c. 24,800 Rbd. og 1790 Rbd., deels deri, at der til Gager, Løn¬

ninger og Pensioner vil medgaae et større Beløb af c. 3030 Rbd., og til

Lossepladsene, Bomhusene samt Rodemesternes Procenter c. 820 Rbd., ialt
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c. 30,440 Rbd., hvorimod Intraderne af Stadens Bomme antages at ville

afgive en forøget Indtægt af c. 2540 Rbd., der, tilligemed den forminskede

Beholdning 500 Rbd., fradragne hine 30,440 Rbd. udbringe de ovenmeldte

c. 27,400 Rbd.

Efter det Forestaaende var Forsamlingen enig i, at Renovationsskatten

for Aaret 1854 kunde foreslaaes lignet med det oven calculerede Beløb af

46,500 Rbd., eller med 25,500 Rbd. mere end de for afvigte Aar opkræ¬

vede 21,000 Rbd.

Udgifterne til Vægtervæsenet vare for Aaret 1854 i den af Væg¬

terinspecteuren forfattede Calcule anslaaede til 39,126 Rbd. 36 ß., der i

Forening med Beløbet til Rodemesternes Procenter for Skattens Opkræv¬

ning 782 Rbd. 50 ß. udgjøre en samlet Sum af 39,908 Rbd. 86 ß.

eller c. 40,000 Rbd., som sammenlignet med de i Calculen for Aaret 1853

beregnede 39,961 Rbd. 75 ß. viser en Forskjel af omtrent 50 Rbd., der

har sin Grund i, at de formindskede ugentlige Udgifter medtoge et mindre

Beløb af 226 Rbd. for hele Aaret, hvorimod de Vægterkassen paahvilende

Pensioner kræve et Tilskud af 175 Rbd.

Mod fornævnte Calcule fandtes Intet at erindre, men idet Forsamlingen

samtykkede i, at det i Beregningen opstillede Beløb af c. 40,000 Rbd. for det

indeværende Aar stilles til Vægtervæsenets Disposition, var den, da denne Branche

efter det for Aaret 1852 i Trykken udgivne Regnskab staaer opført med en ikke

ubetydelig Beholdning af c. 6700 Rbd., dog af den Formening, at der til

Lettelse for vedkommende Skatteydere vilde være al Anledning til af bemeldte

Beholdning at benytte c. 4000 Rbd. til Afdrag paa de ovenanførte 40,000

Röd., og det vedtoges saaledes eenstemmigen at andrage paa, at Vægter¬

skatten for Aaret 1854 maatte opkræves med de tilbageblivende 36,000 Rbd.,

eller med 4000 Rbd. mindre end i afvigte Aar.

Udgifterne til Lygtevæsenet, hvortil i Aaret 1853 opkrævedes

19,300 Rbd., vilde, efter den af Kassereren affattede Calcule for indevæ¬

rende Aar, til Indkjøb af Tran samt til Bestridelse af Lønninger og Haand¬

værksregninger m. v., udgjøre 20,990 Rbd. 21 ß. Naar heri afgaaer den

ved Udgangen af Aaret 1853 beregnede Beholdning, der ansloges til 299

Rbd. 79 ß. saavelsom den Lygtevæsenet tilkommende Refusion for Tran til

adskillige Lygter, der ikke vedkomme denne Branche, 1600 Rbd., ialt 1899

Rbd. 79 ß., beløber det Manglende for Aaret 1854 sig efter den opstillede

Beregning til 19,090 Rbd. 38 ß., eller, med Indbegreb af Procenterne til

Rodemesterne for Opkrævningen, c. 390 Rbd., til c. 19,480 Rbd., der ud¬

gjøre omtrent 150 Rbd. mere end det for forrige Aar calculerede Beløb

19,326 Rbd., hvilken Differents væsentligst maa tilskrives den Omstændighed,
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at Beholdningen ved Udgangen af Aaret 1853 vilde være endeel mindre end

den, der havdes ved Slutningen af Aaret 1852, i Forbindelse med at paa

den anden Side Udgiften til Arbeidspenge vil blive noget ringere i nærvæ¬

rende Aar end den har været i forrige.

I Henhold hertil var Forsamlingen enig i at indstille, at der til Lygte¬

væsenet maatte for Aaret 1854 opkræves med en rund Sum ialt 19,500

Rbd., eller 200 Rbd. mere end i Aaret 1853.

Samtlige ovenanførte Communeafgifter, der ifølge allerhøiste Resolution

af 28de August 1829 og Loven af 20de Juni 1850 lignes paa Grund¬

taxten, vilde altsaa for Aaret 1854 beløbe ialt 145,000 Rbd., der ud¬

gjøre 16,700 Rbd. mere end det Grundtaxten for afvigte Aar med 128,300

Rbd. paalignede Beløb.

Brolægningsskatten opkrævedes for Aaret 1853 med 48 ß. pr.

□Favn af Steenbroen, hvilket for Stadens og dens Indvaaneres Andeel

udgjør efter Fradrag af Procenterne til Rodemesterne for Indkassationen,

55,598 Rbd. 88 ß., foruden Bidraget for de Kongelige Bygningers og

Havnevæsenets Vedkommende 14,758 Rbd. 12 ß., ialt 70,357 Rbd. 4 ß.,

hvoraf 3ß. pr. □ Favn anvendtes, ifølge allerhøieste Resolutioner af 22de

Januar 1824 og 4de Januar 1843, ligesom tidligere er skeet, til Afdrag

paa Brolægningsvæsenets Gjeld.

Ifølge den af vedkommende Regnskabsfører affattede Calcule antoges

Brolægningsvæsenet ved afvigte Aars Slutning at ville have en Beholdning

af c. 38,500 Rbd. Aarsagen hertil maa, efter hvad af Brolægnings= og

Veicommissionen er oplyst, søges deri, at Kassebeholdningen ved Aarets Be¬

gyndelse viste sig c. 1100 Rbd. større end calculeret, at Omlægningen af

Gammel= og Nytorv samt af endeel af Store Kjøbmagergade, der var an¬

sat til en Bekostning af 26,708 Rbd., af Mangel paa det fornødne Mate¬

riale og Arbeidskraft ikke havde kunnet komme til Udførelse, at den fore¬

slaaede Omlægning af et Stykke af Frederiksholms Kanal, hvortil var be¬

regnet 2035 Rbd., ifølge Communalbestyrelsens Beslutning udgik af Arbeids¬

planen for afvigte Aar, at Brolægningsvæsenets Steenbeholdning antoges at

være formindsket med en Værdi af c. 800 Rbd., samt endelig deri, at der

til de foretagne Reparationsarbeider ikke var medgaaet det fulde dertil calcu¬

lerede Beløb. Efter hvad af Brolægnings= og Veicommissionen endvidere

var oplyst, vilde man ikke kunne gjøre sig Haab om, i indeværende Aar at

kunne disponere over tilstrækkeligt Steenmateriale og de nødvendige Arbeids¬

kræfter til Udførelse af nye Arbeider til et større Beløb end 69,700 Rbd.,

og da derhos Brolægningsvæsenets ældre Gjeld til Stadens Kasse, til hvis

Afbetaling der hidtil har været anvendt 3 Rbß. pr. □ Favn af Aarets
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Brolægningsskat vilde ved Udløbet af Aaret 1853 være liqvideret havde

Commissionen troet at burde bringe en Nedsættelse af Skatten for indevæ¬

rende Aar i Forslag, saaledes at den blev at opkræve med 36 Rbß. istedetfor,

som i 1853, med 48 ß. pr. □ Favn. Forsaavidt dernæst denne Branches Be¬

hov for Aaret 1854 betræffer, da viste den ovennævnte Calcule, at Udgifterne

vare anslaaede saaledes: til den almindelige Vedligeholdelse af Stadens Steen¬

bro med tilhørende Rendestene, til Kister, Kistedækseler, Lemme, Aqvædukters

Reparation og Rensning samt til Omkostninger ved Steenoplagene 17,000

Rbd., til Gager, Lønninger og Pensioner 3977 Rbd., til Indtjøb af Steen¬

materialier saavelsom til Omlægning af Gader og Pladser, deels med nye

deels med brugte Steen, de ovenomtalte 69,700 Rbd., samt til extraordi¬

nære Udgifter 591 Rbd., ialt 91,268 Rbd. Naar Brolægningsskatten, over¬

ensstemmende med Commissionens Forslag, for Aaret 1854 paalignedes med

36 ß. pr. □ Favn, vilde den, med Fradrag af Procenterne til Rodeme¬

sterne, indkomme med 52,768 Rbd., der, i Forening med den ovennævnte

ved afvigte Aars Udgang calculerede Beholdning 38,500 Rbd., vilde blive

tilstrækkelige til at dække de i Aaret 1854 foreslaaede Udgifter 91,268 Rbd.,

hvis større Beløb i Sammenligning med den for afvigte Aar beregnede

Sum væsentligst maa tilskrives det forøgede Beløb af c. 21,000 Rbd., der

er foreslaaet anvendt til nye Arbeider og forøvrigt hidrører deels fra en

Forhøielse af Udgifterne til Vedligeholdelsen af Stadens Steenbro, til mindre

Reparationsarbeider og til Oplagene, samt til Brænde og Lys m. v., resp.

250 Rbd., 2000 Rbd., 300 Rbd. og 100 Rbd., ialt 2650 Rbd., deels fra

et angivet ringere Beløb af c. 80 Rbd. til forskjellige Udgifter. Brolæg¬

ningsvæsenets Steenbeholdning, der ult. Decbr. 1852 ansloges til 13,200

Rbd., antoges ved Udgangen af afvigte Aar ikkun at kunne ansættes til en

Værdi af omtrent 12,360 Rbd.

Efter det Anførte vedtog Forsamlingen, der ikke skjønnede, at der kunde

være Noget at erindre mod den i Forslag bragte Nedsættelse, eenstemmigen

at andrage paa, at Brolægningsskatten for Aaret 1854 maatte opkræves

med 36 ß. pr. □ Favn af Steenbroen.

Med Hensyn til Vandskatten bemærkes foreløbigen, at Vandvæsenet,

naar de for den combinerede Comitee angaaende Indførelsen af Vand=, Gas¬

og Cloak=Anlæg her i Staden hidtil forskudsviis udredede Udgifter, c. 6185

Rbd., bleve refunderede, antoges ved Udgangen af forrige Aar at ville have en

Beholdning af c. 1500 Rbd. Udgifterne for Aaret 1854 vare i det af Vand¬

commissionen udarbeidede Overslag calculerede saaledes: til Gager, Lønninger

Pensioner og Contoirudgifter 8324 Rbd., til Afgiften af Søerne, Brolægning

og Vedligeholdelse af de publigve Pumper 2095 Rbd., til Uden= og Inden¬
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værkernes ordinære Vedligeholdelse 20,000 Rbd., til extraordinære Arbeider

15,000 Rbd., samt til forskjellige Udgifter 756 Rbd., ialt 46,175 Rbd.

Naar heri afgaaer den ovennævnte Beholdning 1500 Rbd., samt Indtægten

af Forpagtningsafgifter, anslaaet til 573 Rbd. 63 ß., Renten af Vandvæ¬

senets Obligationer 140 Rbd., Recognitioner for nye Vandanlæg 150 Rbd.,

og Bidraget af de offentlige Bygninger 1377 Rbd. 33 ß., tilsammen 3741

Rbd., vil Resten 42,434 Rbd. udgjøre den Sum, der udfordres til Bestri¬

delse af Vandvæsenets Fornødenheder i Aaret 1854, og som bliver at

dække ved Vandskatten. Forsaavidt den til extraordinære Arbeider opførte

Sum af 15,000 Rbd. angaaer, der overstiger det for afvigte Aar calculerede

Beløb 6000 Rbd. med 9000 Rbd., havde Commissionen troet at burde

henlede Opmærksomheden paa, at det i Løbet af indeværende Aar upaatviv¬

lelig vil blive nødvendigt, saasnart skee kan, at bringe i Udførelse nogle An¬

læg, der vel staae i Forbindelse med det paatænkte nye Vandforsyningssystem,

men som ingen Opsættelse taale — navnlig en ny Ledning for Vandet fra de

artesiske Kilder til Damhuussøen — og som Commissionen derfor, efter nærmere

Overenskomst med den vedkommende Comitee, maatte ønske at kunne iværk¬

sætte saasnart muligt ved ialtfald dertil forskudsviis at benytte det anførte

Pengebeløb.

Efter de saaledes anførte Omstændigheder, samt i Henhold til hvad derom

eenstemmigen vedtoges, indstillede Kjøbenhavns Magistrat, at Vandskatten for

Aaret 1854 maatte, efter Commissionens Forslag, paalignes, ligesom i af¬

vigte Aar, med 34 ß. pr. □ Alen af Stadens skattepligtige Forhuusbygnin¬

ger og 1 ß. pr. □ Alen af Side= og Tværbygninger for dem, som have

Pompevand, samt iøvrigt overensstemmende med Vandanordningernes By¬

dende, hvorefter Skatten, efter Fradrag af Rodemesternes Procenter 866 Rbd.,

antages at ville indkomme med 42,4230 Rbd.

Hvad Næringsskatten angaaer, da vilde efter den af Kæmneren

afgivne Calcule det Beløb, som, efterat alle det ordinære Fonds Indtægter

ere optagne, kommer til at mangle til Bestridelse af de bemeldte Fond paa¬

hvilende Udgifter (hvilket Beløb for asvigte Aar var ansat til 90,000 Rbd.),

for Aaret 1854, med Indbegreb af c. 20,000 Rbd. til eventuelle og extra¬

ordinære Udgifter (hvorunder er indbefattet en Sum af 15,000 Rbd., som

i indeværende Aar vil blive at betale i Afdrag paa et Laan af ialt 150,000

Rbd., der i Anledning af Udgifterne ved Choleraepidemien deels allerede var

optaget, deels vilde blive optaget i Livsforsikkringsanstalten), andrage ialt c.

121,000 Rbd.

Foreløbig bemærkes med Hensyn til enkelte af de under det ordinære

Fond sorterende Udgiftsbrancher Følgende:
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Det til Politietaten saavelsom til Communens Andeel i Bekostnin¬

gerne ved Criminal= og Politiretten medgaaende Beløb var for Aaret 1854

af Politiets Kasserer anslaaet til 55,506 Rbd., hvoraf for det executive

Politi var beregnet 29,576 Rbd. Da imidlertid heri vilde kunne afgaae de

i Aarets Løb faldende Politibøder og Mulkter samt Gebyhrer og Sportler

ved Criminal= og Politiretten, calculerede tilsammen til 3300 Rbd., vilde den

ovenanførte Sum saaledes formindskes til 26,276 Rbd., der i Forening med

Halvdelen af de Udgifter, som ere beregnede at ville medgaae til Criminal¬

og Politiretten samt Arresterne, 12,965 Rbd., saavelsom med de til Politi¬

directeurens Disposition stillede 5500 Rbd., andrage det samlede Beløb af

44,741 Rbd, der udgjør den Sum, som i Kæmnerens Beregning er opta¬

get til dermed for Communens Vedkommende at afholde begge de omhand¬

lede Institutioners Fornødenheder i Aaret 1854. Af hvad af Politiets Kas¬

serer var oplyst fremgik endvidere, at Pensionerne i Løbet af afvigte Aar bety¬

deligt vare forøgede og at Justitscontoirets Udgifter ligeledes vare tiltagne, hvortil

endnu kom en ny Bekostning, nemlig til Forbrydernes Opklædning forinden

deres Aflevering fra Straffeanstalten, hvortil der ikke ved Budgettet for af¬

vigte Aar havde kunnet være taget Hensyn; og den Beholdning, der kunde

antages ved Udgangen af bemeldte Aar at ville være tilstede i Politikassen

vilde efter Kassererens Beregning ikkun andrage c. 180 Rbd.

Dette ubetydelige Overskud skjønnedes nu vel ikke at kunne frembyde

noget Motiv til en Nedsættelse af det i Calculen beregnede Beløb; men

derimod turde der, efter hvad af Politidirecteuren i Forsamlingen blev be¬

mærket, forventes, at der i Anledning af den angaaende flere Forbrydere fra

Lolland behandlede Commissionssag vil i indeværende Aar tilflyde Politi¬

kassen en Refusion af c. 2000 Rbd., der saaledes ville kunne tjene til Af¬

drag paa de ovenmeldte 44,741 Rbd. Paa Grund heraf vedtog Forsam¬

lingen at indstille, at Communens Bidrag til denne Branche for Aaret 1854

ikkun maatte bestemmes til en Sum af 43,000 Rbd.

Til Skolevæsenet vare Udgifterne for Aaret 1854 af den Kgl. Di¬

rection for Borger= og Almuskolevæsenet anslaaede saaledes: til Administra¬

tionsomkostninger 3480 Rbd., til Skolerne, foruden 254 Favne Brænde,

50,518 Rbd. 33 ß., til Gymnastikunderviisningen, naar de formeentlige

Indtægter herved, 1055 Rbd., fradrages, et Tilskud af 1499 Rbd., samt til

Pensioner og andre Udgifter 564 Rbd., ialt 56,061 Rbd. 33 ß. samt 254

Favne Brænde. Naar heri fradrages Indtægten for Betalingsskolerne, 7460

Rbd., samt af bortleiede Localer, 430 Rbd., saavelsom den ved afvigte Aars

Udgang calculerede Beholdning 642 Rbd. 78 ß., tilsammen 8532 Rbd. 78 ß.

bliver Skolevæsenets egentlige Behov for Aaret 1854 ikkun 47,528 Rbd. 51 ß.
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foruden de ommeldte 253 Favne Brænde, der ere beregnede til 400 Rbd.,

altsaa ialt 47,928 Rbd. 51 ß. eller med en rund Sum 48,000 Rbd.

Forsaavidt denne Sum med c. 2000 Rbd. overstiger det Beløb der i sin

Tid formeentes tilstrækkeligt til at bestride denne Branches Udgifter i Aaret

1853, da hidrører Differentsen, ifølge de af Directionen meddeelte Oplys¬

ninger, derfra, at Udgifterne til Pensioner, Lærerlønninger m. v., ere bereg¬

nede med et høiere Beløb af 2474 Rbd. 40 ß., medens paa den anden

Side den forøgede Indtægt, der deels hidrører fra at„Skolepenge, Gym¬

nastikpenge og Leieintrader ere calculerede 340 Rbd. 44 ß. høiere, deels

fra at der ved Besparelser til Reparationsarbeider og Skoleapparater

m. v. er indvundet 318 Rbd., ikkun udgjøre 658 Rbd. 44 ß., der,

fradragne hine 2474 Rbd. 40 ß., i Forening med den ved Aarets Udgang

formindskede Beholdning 157 Rbd. 18 ß., andrage den ovenmeldte Forskjel

af c. 2000 Rbd.

Under de calculerede Udgifter var imidlertid optaget 300 Rbd. til Om¬

lægningen af Gaardspladsen til den østre Betalingsskole, samt 300 Rbd. til

en med Communalbestyrelsens tidligere Samtykke paatænkt ny Underviisnings¬

klasse i den vestre Betalingsskole, og da hiin Omlægning paa Grund af senere

indtraadte Omstændigheder ganske vil kunne bortfalde, og den ommeldte

Klasse, efter hvad af Skoledirecteuren i Forsamlingen blev oplyst ikke

fortiden ansees nødvendig, antoges de anførte 600 Rbd. at ville kunne ud¬

gaae af Beregningen. I Overensstemmelse hermed vedtog Forsamlingen at

indstille, at Udgifterne til Skolevæsenet for Aaret 1854 maatte beregnes til

de tilbageblivende 47,400 Rbd.

Med Hensyn til Veivæsenet var det af Brolægnings= og Veicom¬

missionen antaget at den til Bestridelse af denne Branches Udgifter for

Aaret 1853 normerede Sum dertil vilde medgaae. Veivæsenets Material¬

beholdning, der antoges at ville ult. Decbr. 1853 udgjøre en Værdi af c.

2380 Rbd., var i Aarets Løb forringet med 600 Rbd. Udgifterne ved

Veivæsenet for Aaret 1854 vare anslaaede saaledes: til Lønninger og

Pensioner 1940 Rbd., til Vedligeholdelse af Værktøi og Redskaber m. v.

950 Rbd., til almindelige Vedligeholdelsesarbeider 11,705 Rbd., til

Træplantninger og Rækværker 650 Rbd., til Østerbroes Vanding m. v.

600 Rbd., til forskjellige Udgifter 285 Rbd., samt til Grundforbedringsar¬

beider og Hovedreparationer 33,440 Rbd., ialt 49,570 Rbd., der overstiger

det i Commissionens Budget for afvigte Aar calculerede Beløb 37,800 Rbd.

med 11,770 Rbd.

Under Forhandlingerne om den af Commissionen foreslaaede Plan for

Veivæsenets Virksomhed i Aaret 1854 fandt Forsamlingen Intet at erindre
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mod, at denne tages tilfølge, kun at det formeentes, at der ved en Foran¬

dring i Henseende til Rendestenenes Omlægning vilde kunde bespares c. 1320

Rbd. Idet Forsamlingen i Henhold hertil samtykkede i, at de ovenanførte

49,570 Rbd., med Fradrag af nysnævnte 1320 Rbd., stilles til Veivæse¬

nets Disposition i indeværende Aar med 48,250 Rbd., vedtog den endvidere,

at den Qvotadeel eller omtrent 3000 Rbd., der ifølge en derom tagen Be¬

stemmelse ville i sin Tid være at refundere Stadens Kasse af Bekostningerne

ved den forestaaende Omlægning af Fortougene paa Østerbro forskudsviis

bliver at udrede af det ordinære Fond, ligesom at de til Natrerenovations¬

kulens Forlægning og Istandsættelsen af Kløvermarksveien calculerede Udgif¬

ter, resp. 11,400 Rbd. og 3600 Rtd., ialt 15,000 Rbd., forskudsviis blive

at udrede af Stadens Hovedkasse og at opføre under en særegen Conto for

at forrentes og amortiseres ved Hjælp af de forøgede Indtægter, der tør an¬

tages i sin Tid at ville tilflyde Communen af den heromhandlede Foranstalt¬

ning. Ikkun det derefter tilbageblivende Beløb 30,250 Rbd. vilde saaledes

kunne komme i Betragtning under Spørgsmaalet om Næringsskattens Regu¬

lering for Aaret 1854.

Ifølge den af Kæmneren forfattede Balance vilde der, som allerede

ovenfor bemærket, til Bestridelse af de Stadens Kasses ordinære Fond ved¬

kommende Udgifter der ikke kunne finde deres Berigtigelse ved be¬

meldte Fonds i Calculen præsumerede Indtægter, udfordres et Beløb af

121,000 Rbd., som vilde være at tilveiebringe ved Næringsskatten.

Vel viste bemeldte Calcule, sammenlignet med Beregningen for afvigte

Aar, at Indtægterne for Aaret 1854 formeentes at ville stige deels

som Følge af de høiere Kornpriser og den paa Grund deraf forventede

høiere Capitelstaxt, deels formedelst den tilendebragte Opførelse af Slagter¬

boutikkerne paa Graabrødretorv, hvorved Leieindtægterne forøges, ligesom

ogsaa Justeerkammeret antoges at ville afgive et større Nettoprovenue;

men paa den anden Side antydede Kæmnerens Beregning ogsaa betydelig

forøgede Udgifter, foranledigede ved større Bekostning til Brænde og Be¬

lysning, men i Særdeleshed ved de store Summer, der Calculen vare

optagne til Bekostningerne ved Natterenovationskulens Forlæggelse og til

Forrentningen samt Amortisationen af det ovenfor omtalte i Laan i Anled¬

ning af Choleraepidemien. Hvad imidlertid denne sidste Udgiftspost betræffer,

ansaae Forsamlingen det rettest, at, efterat der i Calculen er beregnet hvad der

behøves til Dækning for Laanets Forrentning, det Beløb, der udfordres

til Amortisationen, holdes ude af Betragtning ved Næringsskattens Regulering,

saalænge Spørgsmaalet om, hvorledes de ved Epidemien fremkaldte betydelige

Udgifter i Almindelighed ville være at dække, endnu ikke har fundet sin Af¬
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gjørelse.; Forsamlingen troede saameget mindre at burde lade denne Post

influere paa Næringsskatten, der allerede ved dens hidtilværende Størrelse

medfører en ikke ringe Byrde for de vedkommende Ydere, som det er gjort

til Gjenstand for Overveielse, hvorledes et nyt Beskatningssystem for Hoved¬

staden maatte kunne reguleres, hvorved en ligeligere Fordeling af de til

Communens Udgifter fornødne Ressourcer mellem samtlige Stadens Ind¬

vaanere, end fortiden finder Sted, kunde være at tilveiebringe. Med

Hensyn hertil vedtog derfor Forsamlingen at indstille, at de i Kæmnerens

ovenmeldte Calcule i det heromhandlede Øiemed opførte 15,000 Rhd.

maatte henstaae uopkrævede indtil det nye Beskatningssystem, til hvis Re¬

gulering Forslag fra Communalbestyrelsen er indkommet til Indenrigsmini¬

steriet, er bragt til Udførelse.

Af Kæmnerens Beregning fremgik endvidere, at de til Politi=Etaten,

Borger= og Almueskolevæsenet samt Veivæsenet calculerede Udgifter vare

optagne med deres fulde Beløb af resp. 44,741 Rbd., 48,000 Rbd. og

49,570 Rbd. Ligesom imidlertid heri vilde kunne afgaae de under den

førstnævnte Branche ovenomhandlede 1,741 Rbd., og hvad Skolevæsenet

betræffer de besparede 600 Rbd., saaledes vilde de for Veivæsenets Ved¬

kommende anførte 49,570 Rbd., efter hvad ovenfor er bemærket, ligeledes

undergaae en væsenlig Modification, deels ved Fradrag af de foran om¬

talte 1,320 Rbd., deels derved, at de endvidere omhandlede resp. 3,000

Rbd. og 15,000 Rbd. holdtes udenfor denne Branches Calcule. Naar

samtlige disse Summer, tilsammen 36,000 Rbd., bragtes til Afgang i den

angivne Underbalance 121,000 Rbd., vilde dennes egenlige Størrelse alt¬

saa komme til at udgjøre c. 85,000 Rbd., hvortil endnu kommer Rode¬

mesternes Procenter for Indkassationen c. 1,700 Rbd., ialt omtrent

87,000 Rbd.

Med Hensyn til Fattigskattens Bestemmelse for Aaret 1854 havde

den administrerende Direction for Stadens Fattigvæsen, næst at oplyse, at

en ved Udgangen af Aaret 1852 værende Beholdning har tjent til at dække

forefaldende Udgifter i afvigte Aar, samt at dette sidste Aar har krævet

pecuniære, Opoffrelser, hvortil der efter Forholdenes Natur ikke kunde

ved Budgettets Affattelse tages Hensyn, navnligen i Anledning af Cholera¬

epidemien saavelsom og paa Grund af at Fattigvæsenets væsenligste For¬

nødenheder, isærdeleshed Rugbrød, i Aarets Løb, som Følge af de stigende

Priser, i høi Grad ere bragte ud over, hvad disse i Budgettet vare an¬

slaaede til, og at derfor det Beløb, der som Fattigskat for Aaret 1853

var stillet til Directionens Disposition, formeentlig vilde overskrides med

mindst c. 18,000 Rbd., givet et Overslag for 1854, hvorefter Udgif¬
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terne til samtlige under det almindelige Fattigvæsen hørende Brancher med

Stiftelserne og Hospitalerne vilde udgjøre 371,270 Rbd.

Indtægterne ere derimod ikkun an¬

171,500 —slaaede til * * . *

Differents 199,770 Rbd.

hvortil endvidere kommer det for

Tvangs= og Arbeidsanstalten paa Lade¬

gaarden beregnede Deficit. 29,620 Rbd.

saavelsom de ovenommeldte 18,000 —* *

47,620 —

247,390 Rbd.

Naar heri afgaaer den for Aaret 1852 værende Be¬

3,560 —holdning. . . * . * * . *

vil Fattigvæsenets præsumerede Underbalance for Aaret

1854 saaledes andrage 243,830 Rbd.*

eller med Tillæg af de Rodemesterne for Skattens Opkrævning tilkommende

2 pCt., c. 4,800 Rbd., ialt 248,630 Rbd.

Efter den saaledes opstillede Beregning, mod hvilken der fra Forsam¬

lingens Side Intet fandtes at erindre, vedtog denne at andrage paa, at

Fattigskatten for Aaret 1854 maatte paalignes med Arealskattens oprinde¬

lige Beløb 3½4 Gange taget, hvorefter den, 2 Procents=Afgiften derunder

indbefattet, kan, under det stigende Antal af nyopførte Bygninger for¬

ventes at ville indkomme omtrent med det Beløb, der behøves til Dækning

af den calculerede Underbalance.

Finantsministeriet, med hvilket Indenrigsministeriet i Medfør af An¬

ordningen 1ste Januar 1840 § 37 corresponderede om Sagen, fandt ikke

noget mod de ovenomhandlede, af Forsamlingen fremsatte Forslag at erindre,

naar kun det i Aaret 1854 forfaldne Afdrag paa den i Anledning af

Choleraepidemien stiftede Gjeld til Livrente= og Forsørgelsesanstalten blev

betalt, hvilket Communalbestyrelsen maatte antages at ville drage Omsorg for.

Indenrigsministeriet var ikke uden Betænkelighed ved ligefrem at holde

til Communalbestyrelsens forestaaende Forslag i Henseende til desig

Kjøbenhavnske Communeafgifters Fastsættelse for 1854. Disse ere nemlig

i adskillige Grene satte under det, som er beregnet at være fornødent til

Dækning af de Udgifter, der ved Samme skulle bestrides, idet man deels

vil benytte de Beholdninger af Penge og Materialier, som findes i disse

Grene, deels vil bestride en ikke ubetydelig Deel af de Beløb, som Stadens
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Veivæsen koster, ved Forskud, der i Fremtiden skulle forrentes og afdrages

ved Indtægter, som forventes, uden at det kan sees hvorvidt denne For¬

ventning er sikker, deels fornemmelig vil henskyde Afdragene paa den bety¬

delige Gjeld, hvori Staden er kommen ved den i forrige Aar herskende

Cholera, til en tilkommende Tid, uden endnu i indeværende Aar at begynde

dens Amortisation, ligesom og enkelte Udgiftsgrene, der efter deres Natur

og de foregaaende Aars Erfaring endog maae ventes at tiltage, ere an¬

satte noget knapt. I nogle af hine først paapegede Tilfælde er vel det,

der af ældre Beholdninger skal benyttes til at dække Aarets Udgifter, kun

lidet betydende, men i andre er dog dette Beløb ikke ubetydeligt, og det

skjøndt der er mere Anledning til at vente en Stigen end en Falden i de

beregnede Udgifter, som kun ufuldstændig dækkes ved Afgiften. Dette

gjælder t. Ex. med Hensyn til Indqvarteringsskatten og Vægterskatten, i

hvilke en Nedsættelse skal tilveiebringes ved at anvende i hver af disse

Grene den større Deel af hvad der fra ældre Aar haves i Beholdning,

nemlig 4,000 Rbd. Mere betænkelig er imidlertid Brolægningsskattens Ned¬

sættelse fra 48 ß. pr. □ Favn af Steenbroen, hvortil den var bestemt for

1853, til 36 ß., til hvilken Nedsættelse man kommer, deels ved at anvende

en Sum af 38,500 Rbd., som vil blive tilovers af Skattebeløbet for dette

Aar derved, at adskillige Arbeider, som vare bestemte til Udførelse, af Man¬

gel paa Materiale og Arbeidskraft ere blevne udsatte, medens dog det

Steenmateriale, der var i Behold ved Aarets Begyndelse, er blevet noget

formindsket, deels paa Grund af den lige Mangel, der formodes ogsaa i

indeværende Aar at indskrænke Arbeiderne under det, der ellers, med særdeles

Hensyn til hvad der staaer tilbage fra forrige Aar, kunde ansees tilraadeligt.

Allerede Afgiftens foreslaaede Størrelse er vistnok betydelig i Forhold til

hvad den tidligere har været, men det er dog ikke antageligt, at Stadens

Brolægning kan holdes i nogenlunde forsvarlig Stand med et saadant Be¬

løb. Det er endog sandsynligt, at denne Deel af Stadens Huusholdning

vil, naar ikke atter en Forhøielse indføres, komme i samme uheldige Til¬

stand, hvori den var kommen under den i 1807 udbrudte Krig og i de

nærmeste Aar efter Freden, hvori deels Brolægningen blev aldeles forsømt,

deels, da der igjen lagdes Haand paa samme, Udgifterne kun bestredes ved

betydelige Forstrækninger, der bragte Brolægningskassen i en trykkende Gjeld*),

hvilken det omsider i 1834 fandtes nødvendigt at søge dækket ved et aar¬

ligt Tillæg af 3 ß. pr. □ Favn til det, Brolægningen i Aarets Løb an¬

*) See den udførlige Beretning om Kjøbenhavns Brolægningsvæsen, der er meddeelt i

Collegialtidenden for 1835 S. 740—751, 754—767 og 769—781.
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tages at kræve, et Tillæg, der vil bortfalde naar hiin ældre Gjeld er dækket,

hvilket antages at ville være fuldført i 1853.

Men især er der nogen Betænkelighed med Hensyn til Næringsskatten,

thi foruden at flere af de Udgifter, der ved sammes Hjælp skulle dækkes,

ere satte meget knapt, er der aldeles Intet beregnet til Amortisation af et

Laan paa c. 150,000 Rbd., som Staden har optaget i Anledning af

Choleraepidemien.

Et Hovedformaal for det Tilsyn, Staten bør have med Communernes

Huusholdning, er, at de Udgifter, som den nærværende Tid bør bære, eller

idetmindste bør tage Deel i, ikke kastes paa Fremtiden. Det er og ved An¬

ordningen angaaende Kjøbenhavns Communalbestyrelse af 1ste Januar 1840

§ 37 udtrykkelig indskjærpet, at de Udgifter, der skulle lignes paa Commu¬

nen, ei maae anslaaes saa lavt, at der kunde blive rimelig Anledning til at frygte

for, at de lignede Summer ei vilde blive tilstrækkelige til deres Formaal,

og at altsaa de vedkommende Grene af Bestyrelsen enten maatte savne til¬

børlig Vedligeholdelse eller komme i Gjeld; hvorfor dette Lovsted foreskriver,

at Forslaget skulde underkastes Prøvelse af Cancelliet og Finantsdeputationen

og derefter forelægges Kongen. Regjeringen har ogsaa baade før hiin Commu¬

nalanordning udkom, som og senere, saasom ved Fattigskattens Bestemmelse

i 1843, stundom gjort Brug af sin Myndighed til at forhøie de foreslaaede

Afgifter, og hvor det er skeet har det altid viist sig at have været gavn¬

ligt, hvorimod det har foraarsaget et betydeligt Tryk for Staden naar man

stundom har givet efter for Ønsket om at sætte enkelte Afgifter lavere, end

til det, Communens Fornødenheder krævede, hvorpaa Brolægningsvæsenets

Historie, saaledes som ovenfor er viist, men endnu mere Fattigvæsenets Hi¬

storie*), indeholder talende Exempler.

Det Foranførte uagtet indskrænkede Indenrigsministeriet sig dog i

den allerunderdanigste Forestilling, hvorved Sagen foredroges Hs. Ma¬

jestæt, til at foreslaae, at de af Communalbestyrelsen i Forslag bragte

Afgifter forhøies med et Beløb af 15,000 Rbd., der er ⅓0 af det

ovennævnte i Anledning af Choleraen optagne Laan. Uden Hensyn til,

om et paatænkt nyt System for Ligningen af Communens Afgifter

maatte være anbefaleligt eller ikke, burde efter Ministeriets Formening Afdraget

paa hiin Gjeld begynde i 1854, og det burde saameget mindre beroe efter

hiint nye Skattesystem, som det, om det end omsider maatte findes antage¬

ligt, dog neppe kunde ventes, at det endnu i dette Aar kunde komme til Fuld¬

byrdelse. Hine 15,000 Rbd. kunde vel uden videre tilføies Næringsskatten,

*) See Dep. Tid. for 1853 S. 841 ff.
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hvorunder Renten for 1 Aar var beregnet, men da det dog ikke i sig var

hævet over al Tvivl, at dette var den af de hidtilværende Skatter, hvorpaa

den skulde lignes, saa fandt Ministeriet det rettest, at Communalbestyrelsens

Betænkning først indhentes desangaaende.

Hvad de øvrige Afgifter angaaer, der ere foreslaaede med et ringere

Beløb end det, der efter rimelig Beregning behøves til at dække de Ud¬

gifter, som derved skulle bestrides, da antog Ministeriet det mindre nød¬

vendigt at forhøie samme, thi de fleste Udgifter ville dog sandsynligviis kunne be¬

strides ved hine Afgifter i Forbindelse med den foreslaaede Anvendelse af

Beholdningen, og skjøndt denne Fremgangsmaade upaatvivlelig vil have til

Følge, at nogle Afgifter, som for 1854 nedsættes ved Hjælp af Behold¬

ningerne, i det følgende Aar, hvori man ikke længer har Beholdninger at

tye til, igjen maae forhøies, medens der ellers kunde være Udsigt til at

holde dem paa samme Standpunkt hvilket, navnlig med Hensyn til at

Afgifterne størstedeels hvile paa de faste Eiendomme, er et ikke lidet

Gode, saa troede man dog at kunne lade det i foranførte Henseende

beroe ved Communalbestyrelsens Forslag, og det saameget mere, som Af¬

gifterne for 1854 dog i det Hele blive ikke lidet byrdefulde. Derimod

agtede Ministeriet med Hensyn til Affattelsen af de fremtidige Forslag at

gjøre Communalbestyrelsen opmærksom paa det Betænkelige i ved Hjælp af

Beholdninger at nedsætte Communalafgifterne under det, der med Føie kan

antages fornødent til at dække de Udgifter, som dermed skulle bestrides

forsaavidt disse ikke ellers ere foraarsagede ved saadanne særdeles Omstæn¬

digheder, at der ikke bliver Formodning om, at dette vil bevirke en Afgifts¬

forhøielse i de paafølgende Aar.

Efterat Indenrigsministeriet havde i Henhold til alt Foranførte aller¬

underdanigst foredraget Hs. Majestæt Sagen, har det derefter behaget Aller¬

høistsamme ved allerhøieste Resolution af 4de Januar d. A. allernaadigst

at bifalde:

At der til Dækning af Kjøbenhavns Communeudgifter for Aaret 1854A.

maae opkræves følgende Afgiftsbeløb:

1. Den samlede Grundskat, hvoraf Udgifterne til Borgervæbningen,

Indqvarteringen, Renovationsvæsenet, Vægter= og Lygtevæsenet

udredes, med 145,000 Rbd.

Brolægningsskatten med 36 ß. pr. □ Favn af Steenbroen.2.

Vandskatten med ⅓4 ß. pr. □ Alen af Stadens skattepligtige For¬3.

huusbygninger og 1 ß. pr. □ Alen af Side= og Tværbygninger

for dem, som have Pompevand, og iøvrigt under Iagttagelse af

Bestemmelserne i Anordningen af 21de April 1812 §§ 8 og 10,
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hvortil, endnu kommer den særskilte Afgift, der svares af visse

Næringsbrug.

Næringsskatten med 90,000 Rbd.; og4.

Fattigskatten med Arealskattens oprindelige Beløb, 3½4 Gange5.

taget; samt

at disse Communeafgifter i Aarets Løb forøges med 15,000 Rbd.,

der blive at anvende til Amortisation af de hos Livrente= og For¬

sørgelsesanstalten i Anledning af Choleraen optagne Laan, og om hvis

Udredelsesmaade nærmere allerhøieste Resolution forbeholdes.

Paa Indenrigsministeriets allerunderdanigste Forestilling har det behaget

Hans Majestæt under 18de Februar sidstl. allernaadigst at udnævne Amtmand

over Thisted Amt, Kammerherre Baron Rosenkrantz, Ridder af Danne¬

oroge og Dannebrogsmand, til Formand i Valgbestyrelsen for den i Valgloven

if 16de Juni 1849 § 37 anordnede 8de Landsthingskreds, istedetfor den

jidtilværende Formand, Kammerjunker, Herredsfoged Willemoes, der paa

Grund af Embedsforflyttelse allernaadigst er bleven entlediget fra bemeldte

Function.

Udenrigsministeriet.

I Anledning af en den Kongelige Regjering gjennem den herværende

Keiserlig Franske Gesandt meddeelt Circulærskrivelse fra det Franske Krigsmi¬

tisterium bringes herved til offentlig Kundskab, at ifølge et af ovennævnte

Ministerium udstedt Decret af 28de Septbr. f. A. ville fremmede Udvandrere,

der ønske at nedsætte sig som Agerdyrkere eller at søge Arbeide i den franske

Coloni Algier, fremdeles hertil kunne erholde Tilladelse i Forbindelse med

Bevilling til fri Overfart, imod at producere den dem ogsaa hidtil affordrede

Legitimation fra deres locale Øvrighed; men at disse Bevillinger for Frem¬

iden ikke ville blive tagne for gyldige af de militære Underintendanter i Cette

og Marseille, førend de Vedkommende tillige have godtgjort, at de ere Jhænde¬

havere af en Sum Penge, hvis Minimum er fastsat til:

2000 Franes for Udvandrere, der ønske Jord overladt til Dyrkning,
400 — for Arbeidere med Familie,

—100 for ugifte Arbeidere.

Enhver Udvandrer der ikke er istand til i Cette eller Marseille at

forevise den Sum, som forlanges for den Klasse, hvortil han hører, vil

Overfarten blive nægtet,ligesom der heller ikke vil blive tilstaaet ham nogen
Understøttelse for at kunne vende tilbage til sit Hjem.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged og Byskriver i Kjerte¬

minde, Herredsfoged og Skriver paa Hindsholm samt Birkedommer og Skri¬

oer ved Schelenborg Birk. Den, der ansættes i Embedet, skal være pligtig

til at underkaste sig mulige Jurisdictionsforandringer*)

Foruden Retssportler og andre uvisse Indtægter, som efter Gjennemsnit

af Aarene 1849 til 1853, begge inclusive, have udgjort c. 1750 Rd. aar¬

ig, men som dog, da heri er indbefattet en fra et enkelt meget betydeligt

Bo hidrørende extraordinær Indtægt, antages i Reglen ikke at kunne anslaaes
til meer end henved 1450 Rd. aarlig, er med Embedet forbunden Godtgjø¬
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relse for Dommerkorn 59 Rd. 56 ß., Løn af Kæmnerkassen 170 Rd., samt

Embedsjord, hvoraf Indtægten anslaaes til 200 Rd. aarlig. Contoirudgif¬

terne anslaaes til 350 Rd. aarlig. Det bemærkes, at Schelenborg Birke¬

thing hidtil har været holdt i selve Birket, imod at Retsbetjenten af Lehns¬

besidderen har oppebaaret en Befordringsgodtgjørelse af 100 Rd. aarlig, men

at det er under Omhandling, om ikke dette Birk vil kunne nedlægges som

særskilt Jurisdiction, i hvilket Tilfælde da ogsaa den anførte Befordringsgodt¬

gjørelse vil bortfalde.

Opslaaet vacant den 28de Februar.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Blidstrup Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korntienden

hvorunder Qvægtiende og Smaaredsel ere indbefattede — af Sognets 242

Tdr. tiendeydende Hartkorn har udgjort omtrent 70 Tdr. Rug og 96 Tdr.

Byg, foruden 16 Rd. 16 ß., der efter confirmeret Accord svares af nogle

Huusmænd. 2) Midsommersrente c. 5 Lpd. Ost. 3) Af en bortarvefæstet

Mensalgaard svares aarlig i Landgilde 4 Tor. 4 Skpr. Rug, 4 Tdr. 4 Skpr.

Byg og 4 Tdr. 4 Skpr. Havre, samt af et Mensalhuus 6 Rd. 64ß. 4)

For en nedlagt Gaard opvebæres paa Amtstuen en Refusion af 26 Rd. 64 ß.

5) Offer og Accidentser omtrent 200 Rd. 6) Præstegaardens Avling, der

udgjør 139 Tdr. Land med 14 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. 1½ Alb. Hartkorn,

har forstørstedelen i en lang Aarrække været bortforpagtet til forskjellige Jord¬
—brugere mod en aarlig Afgift af 1½ Tdr. Byg pr. Td. Land. Byrder:

Skatter paa Amtstuen 180 Rd. 2) Landemodsexpenser 11 Rd.1)

Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd. Den sidstafdøde Sognepræst

—efterlader sig Enke, men der er ikke flere Enker paa Kaldet. Præstegaar¬

dens Vaaningshuus og to Udlænger ere ældre, men forsvarligt vedligeholdte.

Til Hjælp til Ombygning af den tredie Udlænge er der opsamlet en Behold¬
ning af 211 Rd. 37 ß.

Befordringer og Afgang.

Under 3die Marts er Expeditionssekretær ved Statssekretariatet og Se¬

kretær hos Præsidenten i Statsraadet, Etatsraad C. F. J. H. Liebe, Ridder

af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Statssekretær.

Under Kirke= og Underviisnings-Ministeriet. Under 28de Februar
er entlediget Capitain af Infanteriets Krigsreserve, Cand. Uheol. C. J. Møl¬

ler, Ridder af Dannebroge, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Vadum
Menighed i Aalborg Stift; Cand. theol. J. N. Lange til Præst ved Al¬
mindeligt Hospital samt Abel Cathrines Stiftelse i Kjøbenhavn; Adjunct ved
Sorø Akademies Skole og Opdragelsesanstalt, Cand. theol. C. A. Hansen

til Sognepræst for Reerslev og Vedby Menigheder i Sjællands Stift. Un¬

der s. D. er det allernaadigst tilladt, at personel Capellan for Langaa, Tho¬
rup og Vinge Menigheder i Viborg Stift, E. Otterstrøm, overtager dette

Sognekalds Bestyrelse paa eget An= og Tilsvar.

*) Herved haves nærmest Hensyn til en eventuel Forogelse af Jurisdictionens Omfang.
—

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariememisiivenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

te SNIIoI5. Den 11 Æarts 1854.

Lovgivning.

Under 1ste Marts sidstl. er igjennem Ministeriet for Kirke= og Under¬

viisningsvæsenet udkommet følgende Lov om Ordningen af Skole= og

Underviisningsvæsenet paa Færøerne:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

1ste Capitel.

Om Skolevæsenet i Thorshavn.

§1.

I Thorshavn skal der være en Realskole for Drenge og en Almueskole

for begge Kjøn.
A. Om Realskolen.

§ 2.

Intet Barn maa antages i Skolen, førend det kan læse godt indeni

enhver Bog med dansk og latinsk Tryk, kan skrive Sammenskrift og regne

de 4 Species i ubenævnte Tal. Børnene antages kun tvende Gange aar¬

lig, nemlig ved hvert Skolehalvaars Begyndelse, strax efterat den befalede

offentlige Prøve (§ 7) er endt, og kunne ligeledes kun tvende Gange aar¬

ligen ordentligviis udskrives af Skolen.

§ 3.

Børnene inddeles i Forhold til deres Kundskaber og Evner i 2 Klasser

dog overlades det til den ved Skolen ansatte Førstelærer at dele hver Klasse

i mindre Afdelinger, eftersom han skjønner, at Underviisningen derved fremmes.
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§4.

Læretimerne i Skolen skulle være følgende: fra 1ste Marts til sidste

October 6 Timer daglig, nemlig fra Klokken 8 til 11 Formiddag og fra

Klokken 1 til 4 Eftermiddag; fra 1ste November til sidste Februar 5 Timer

daglig, nemlig fra Klokken 9 til 12 Formiddag og fra Klokken 1 til 3 Ef¬

termiddag.

§ 5.

Til Fritid bestemmes Tiden fra 22de December til 3die Januar fra

Tirsdagen før Skjærtorsdag til Torsdagen efter Paaskedag, fra 2 Dage før

Pintsen til 2 Dage efter; desforuden skal der gives i Skolen en Fritid af

4 Uger fra en af de sidste Dage i Juli til en af de sidste Dage i August.

§ 6.

De Gjenstande, hvori der i denne Skole skal gives Underviisning, ere

følgende:

a) Læsning med Færdighed af dansk og latinsk Tryk og Skrift, i Forening

med dansk Grammatik.

b) Religion forbunden med Læsning i Bibelen, især i det Nye Testament.

c) Skjønskrivning og Retskrivning, samt Udarbeidelser i Dansk.

4)Praktisk Regning paa Tavlen og i Hovedet, samt Vexelregning og Bog¬

holderi.

c) Den almindelige Verdenshistorie og udførligst Fædrelandshistorie.

0) Geographi.

8) Engelsk.

h) Reen elementær Mathematik.

i) Tegning.

Desuden kan der, saavidt Omstændighederne tillade det, gives Under¬

viisning i følgende Gjenstande:

a) Naturhistorie og Naturlære.

b) Tydsk og Fransk.

c) Sang.

d) Gymnastik.

§ 7.

Tvende Gange aarlig, nemlig først i April og først i October, skulle

Børnene i den anordnede Skolecommissions Nærværelse offentlig overhøres

og gjøre Rede for hvad de have lært. Efter hver Examen bestemmer

Skolecommissionen, hvilke Børn der fra den lavere Klasse skulle opflyttes i

den høiere.

§ 8.

Underviisningen i Realskolen bør meddeles af Lærerne efter en af Første¬
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læreren for hvert Halvaar forud ved Halvaarets Begyndelse forfattet, og af

den samlede Skolecommission bifaldet, Plan.

§ 9.

Skolepengene for hver Discipel, som nyder Underviisning i Realskolen,

bestemmes til 12 Rd. aarlig, der erlægges med 6 Rd. forud ved hvert

Halvaars Begyndelse; og naar de engang ere modtagne, betales de i intet

Tilfælde tilbage. I Tilfælde at flere Brødre paa samme Tid besøge Skolen,

betales for den anden kun 8 Rd.; for den tredie kun 4 Rd. aarligt; for

flere end 3 betales ikke.

§ 10.

For at skaffe de Børn, der udmærke sig ved fortrinlige Evner og An¬

læg, men hvis Forældre eller Værger savne Midler til at udrede de befa¬

lede Skolepenge, Adgang til at nyde Underviisning i Realskolen, tillades

det at der i samme maa være indtil 12 Fripladser, hvilke bortgives af

Skoledirectionen efter Forslag af Skolecommissionen. Ved Bortgivelsen af

disse Pladser skal der tages Hensyn til, at de, saavidt muligt, komme hele

Landet tilgode.

§ 11.

Børn, som have smittende Udslet, maae ei, forinden de ere helbredede,

besøge Skolen. Børn, som have været syge af Kopper, Mæslinger eller

Typhusfeber eller deslige smitsomme Sygdømme, maae ei komme i Skolen

før 3 Uger, efterat de ere helbredede, og Sygdømmen er ophørt i det Huus,

hvori de boe.

§ 12.

I Behandlingen af Børnene have Lærerne at rette sig efter den denne

Lov vedføiede Instrux.

B. Om Almueskolen.

§ 13.

Ethvert Barn i Thorshavns By, som har fyldt sit 7de Aar, kan op¬

tages i denne Skole; ligeledes de Børn, hvis Forældre eller Værger boe

paa Husegaards og Aalekjærs Grunde. Enhver Familiefader eller Værge

iudenfor Thorshavn kan desuden lade sine Børn optage til Underviisning

denne Skole, forsaavidt Pladsen tilsteder det.

§ 14.

Skolebørnene skulle inddeles efter deres Alder og Kundskaber i 2 Klas¬

ser, som skifteviis hveranden Dag skulle besøge Skolen, efter Skolecommis¬

sionens nærmere Bestemmelse. Dersom det for at fremme Underviisningen

maatte skjønnes hensigtsmæssigt at dele disse Klasser i mindre Afdelinger,



204

eftersom Børnene kunne følges ad i Underviisningen, kan Skolecommissionen

tillade, at saadant skeer.

§ 15.

Læretimerne i Almueskolen skulle være de samme som i Realskolen

(§ 4); dog gives der ikke Løverdag Eftermiddag nogen Underviisning i

denne Skole.

§ 16.

Til Fritid bestemmes for Almueskolen de samme Tider, som ere fast¬

satte i § 5; dog kan Fritiden om Sommeren deles saaledes, at Børnene

blive frie 2 Uger i Tørvetiden og 2 Uger i Høtiden, efter Skolecommissio¬

nens nærmere Bestemmelse.

§ 17.

De Gjenstande hvori der i Almueskolen skal undervises, ere følgende,

nemlig:

a) Religion.

b) Læsning saavel af dansk som latinsk Tryk og Skrift.

c) Skrivning, saavel Skjønskrivning som Retskrivning, og

0)Regning saavel paa Tavle som uden Tavle.

Desuden kan der, saavidt Omstændighederne tillade det, gives de frem¬

meligere Børn Underviisning i Fædrelandshistorie og Geographi.

§ 18.

Børnenes Fremgang prøves een Gang aarlig i Marts eller April Maa¬

ned, ved en offentlig Examen, som afholdes i Skolecommissionens Overvæ¬

relse, efter foregaaende offentlig Anmeldelse og Indbydelse til Børnenes For¬

ældre, Værger eller Huusbonder. Efter Udfaldet af denne Prøve opflytter

Skolecommissionen efter Overlæg med Læreren Børnene ifølge de dem for

Flid, Fremgang og sædelig Opførsel meddeelte Charakterer fra den lavere til

den høiere Klasse og anviser dem høiere eller lavere Plads.

Med de Børn, som ønskes antagne til Confirmation, har Sognepræsten

om Efteraaret at anstille en særlig Examination, paa hvis Udfald det beroer,

hvorvidt han troer at kunne antage dem til Confirmationsforberedelsen.

Skjøndt iøvrigt de Børn der af Præsten ved den ovenmeldte Efter¬

aarsprøve ere befundne at kunne udskrives af Skolen og som Følge deraf

antages til Confirmationsforberedelse, ogsaa bør underkaste sig den anordnede

Foraarsexamen, skal dog Undtagelse derfra finde Sted, naar Confirmationen

indtræffer saa tidlig, at Examen ikke kan afholdes forinden.

Lister, der vise Examens Udfald, blive af Skolecommissionen at ind¬

sende til Skoledirectionen.



205

§ 19.

For den Undervilsning, der meddeles i Almueskolen, erlægges ingen Be¬

taling; dog skulle samtlige Huusfædre i Thorshavn og den til samme hø¬

rende Omegn (§ 13) være pligtige til at bære de Udgifter, som ere forbundne

med Anskaffelsen af det fornødne Brændsel til Almueskolen og til den ved

samme ansatte Lærer, hvilke Udgifter paalignes dem efter Formue og Leilig¬

hed af Skolecommissionen. Ligningen bliver derpaa at forelægge Skoledirec¬

tionen til Approbation.

§ 20.

De Forældre, Værger og Huusbonder, som ikke skaffe deres Børn eller

Tyende fornøden Underviisning i Læsning og Religionskundskab udenfor

Skolen, ere pligtige til at indsætte dem i Skolen og at tilholde dem flittigt

og uafbrudt at besøge denne i den foreskrevne Tid. Vise de, efter gjentagne

Paamindelser og Formaninger, Gjenstridighed i denne Henseende, skal Skole¬

commissionen være bemyndiget til at paalægge vedkommende Forældre eller

Værger passende Pengebøder, som tilfalde Skolekassen, eller at træffe andre

Foranstaltninger til, at Børnene erholde den fornødne Underviisning.

Ogsaa de Børn i Skolens Distrikt, som nyde Underviisning udenfor

Skolen, ere forpligtede til, naar Skolecommissionen finder det fornødent, at

møde for at prøves ved den aarlige Examen, paa hvilken Prøves Udfald det

da vil beroe, om det fremdeles kan tilstedes, at de nyde Underviisning uden

at søge Skole.

Skolecommissionen kan foreskrive, at de Børn, som den ikke anseer det

for nødvendigt at tilholde til fuldstændig Skolegang, skulle søge Skolen et

Par Gange om Maaneden for at vedligeholde, hvad de have lært.

§ 21.

De i denne Lovs §§ 11 og 12 anførte Bestemmelser ere iligemaade

gjældende for Almueskolen.

C. Om Lærerne ved Realskolen og Almueskolen samt om

disse Skolers Bestyrelse og de til samme henlagte Indtægter.

§ 22.

Ved Realskolen skal der ansættes 2 Lærere og ved Almueskolen 1

Lærer.

§ 23.

Førstelæreren, som skal have den daglige og umiddelbare Bestyrelse af

Realskolen, skal, foruden Religionsunderviisningen i Realskolens begge Klasser,

overtage Underviisningen i de Fag, som nærmere bestemmes i Skoleplanen

(§ 8). Ligeledes bestemmes det i Skoleplanen, hvilke Fag Andenlæreren
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skal undervise i. Læreren ved Almueskolen skal give Underviisning i denne

efter en af ham forfattet og af Skolecommissionen bifaldet Plan.

§ 24.

Den ved Skolen ansatte Førstelærer udnævnes og ansættes af Kongen

ifølge Indstilling af Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Andenlærer ved

Realskolen og Læreren ved Almueskolen skulle beskikkes af ovennævnte Mini¬

sterium.

§ 25.

Begge Skoler skulle staae under Bestyrelse af en Commission, som skal

bestaae af Sognepræsten i Sydstrømø, som Formand, 3 af Indvaanerne i

Thorshavns Skoledistrikt, som dertil vælges af Lagthinget, og af Realskolens

Førstelærer.

Af de 3 valgte Medlemmer afgaaer eet hvert Aar ved Juli Maaneds

Udgang, ved de tvende første Udtrædelser efter mindelig Overenskomst eller,

i Mangel deraf, efter Lodtrækning mellem dem, som ere valgte første Gang,

men senere det Medlem, som har fungeret længst; og et andet vælges i den

Udtrædendes Sted; dog kan denne vælges paany. Den, der i 3 Aar eller

derover har været Skolecommissær, kan undslaae sig for at modtage et nyt

Valg for ligesaamange Aar, som han har været Medlem af Skolecommis¬

sionen.

§ 26.

Skolecommissionens Virksomhed skal bestaae i at have Indseende med,

at hvad der ved denne Lov er befalet eller som af Directionen bliver fore¬

skrevet med Hensyn til Orden og Disciplin, overholdes; at alle locale Hin¬

dringer for Skolernes Velfærd, forsaavidt skee kan, ryddes afveien, og at

alle til Skolerne hørende Bygninger, Læseværelser og Inventariegjenstande

holdes i tilbørlig Stand.

§ 27.

Skolecommissionen har aarlig ved Aarets Udgang at aflægge Regnskab

over Skolernes Indtægter og Udgifter i det forløbne Aar. Dette Regnskab

affattes af Skolens Kasserer, der vælges paa 3 Aar af og blandt Com¬

missionens Medlemmer. Kassereren har derhos at indkræve Skolepengene

samt at udbetale Skolens Udgifter, til hvilken Ende den fornødne Sum hvert

Fjerdingaar bliver ham anviist af Directionen. Regnskabet indsendes til Di¬

rectionen, af hvilken det bliver forelagt Lagthinget til Revision og Decision.

Ligeledes skal Skolecommissionen i hvert Aars Januar Maaned indsende til

Directionen Indberetning om Skolernes og Underviisningsvæsenets Tilstand

i det forløbne Aar.
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§ 28.

Naar Nogen, være sig Lærer eller Anden, har noget Forslag at gjøre

eller nogen Bemærkning at yttre, hvorved han troer at kunne fremme Sko¬

lernes Tarv, eller deri afhjælpe nogen Mangel, kan han henvende sig derom

enten til Skolecommissionen eller umiddelbart til Directionen. I første Til¬

fælde indsender Commissionen Andragendet med dens Betænkning til Direc¬

tionen; i sidste Tilfælde indhenter Directionen de Oplysninger, som den an¬

seer fornødne.

§ 29.

Skolecommissionen samles idetmindste een Gang hvert Fjerdingaar, og

ellers saa ofte Formanden eller Fleertallet af dens Medlemmer anseer det

nødvendigt. Ved dens Samlinger indføres i en Protokol, som føres af

Førstelæreren, hvad der forhandles. Protokollen, som ved hver Samlings

Slutning underskrives af de tilstedeværende Medlemmer, opbevares af Første¬

læreren.

§ 30.

Skoledirectionen skal bestaae af Amtmanden og Provsten og et af Lag¬

thingets Medlemmer, som dertil aarlig af Thinget vælges.

§ 31.

Under Skoledirectionen er henlagt Overtilsynet med Skolerne; den har

derfor at paasee, at Skoleregnskabet betimelig aflægges, at samlige ved Sko¬

lerne Ansatte forsvarlig udføre deres Hverv, og at denne Lovs Bestemmelser

nøie overholdes. Dens Medlemmer samles een Gang hvert Fjerdingaar,

naar ikke hyppigere Samlinger behøves, og forhandle og afgjøre da alle

Skolerne vedkommende Sager.

§ 32.

De Lærere, som blive ansatte ved Skolerne i Thorshavn, skulle aflæg¬

ges med følgende Lønninger:

1. Førstelæreren ved Realskolen skal nyde i aarlig Løn 600 Rd. samt fri

Bolig; desuden erholder han til Ildebrændsel til eget og Realskolens

Brug 60 Rd.

Andenlæreren ved Realskolen skal nyde i aarlig Løn 300 Rd. samt fri2.

Bolig; desuden til Ildebrændsel 40 Rd.

3. Læreren ved Almueskolen skal nyde i aarlig Løn 250 Rd. samt fri Bo¬

lig og Ildebrændsel (§ 19); han skal tillige være Degn og Kirkesanger

ved Thorshavns Kirke og derfor nyde de med denne Stilling forbundne

Indtægter.

§ 33.

Foruden de i denne Lov bestemte Skolepenge og Bøder, henlægges til

forannævnte Skoler følgende Indtægter:
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Renterne af de Skolevæsenet ved Kongelig Resolution 7de Januar 18291.

skjænkede 6000 Rd.

2. Det ved Reskript 18de April 1832 bestemte aarlige Deputat af Han¬

delens Kasse, stort 112 Rd., hvilket ved Handelens Frigivelse vil blive

overtaget af Statskassen, samt desuden aarlig 400 Rd. af Handelens

Overskud, saalænge den føres for Kongelig Regning.

3. Den nedlagte Latinskoles Midler, i Overensstemmelse med Resolution

14de Januar 1829.

Renten af en hos Stiftsøvrigheden indestaaende Kapital af 112 Rd.4.

5. Leien af 2 Marker Jord, som Skolevæsenet eier paa Suderø, eller Ren¬

ten af den Kapital, hvorfor de maatte blive afhændede.

6. 1 pCt. af enhver Grindefangst, overensstemmende med Reglement 1ste

November 1832 § 18.

7. Frivillige Gaver.

8. Legater, som enten ere eller maatte vorde skjænkede til Anvendelse i

Almindelighed eller efter særegne Bestemmelser.

2det Capitel.

Om Underviisningsvæsenet paa Landet.

§ 34.

Paa Landet udenfor Thorshavn skal Børneunderviisningen foregaae

paa den Maade som det efter hver enkelt Bygds Leilighed maatte ansees

hensigtsmæssigst.

§ 35.

Skjøndt der indrømmes Beboerne paa Landet Frihed til selv at ordne

og indrette deres Underviisningsvæsen, skal det dog strengt paasees, at ethvert

Barn over 7 Aar erholder tilstrækkelig Færdighed i Læsning samt fornøden

Religionskundskab.

§ 36.

Til den Ende skal der af Huusfædrene i hver Bygd vælges 1, 2 eller

3 Mænd, som i Forening med Præsten skulle udgjøre en Underviisningscom¬

mission, der skal have Tilsyn med Børneunderviisningen. Naar den finder,

at Børnene ikke undervises paa en tilfredsstillende Maade, har den at ud¬

arbeide en Plan for, hvorledes Underviisningen i Bygden skal ordnes, samt

hvorledes de til Underviisningsvæsenets Besørgelse fornødne Udgifter skulle

tilveiebringes.

§ 37.

Den saaledes udarbeidede Plan skal derefter indsendes til Skoledirectio¬

nens Approbation (§ 30), og naar denne er meddeelt, skulle Præsten og
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Tilsynsmændene paasee, at Planen nøie overholdes, samt bidrage, hvad de

formaae, til at Underviisningen fremmes.

§ 38.

Forsaavidt det i Underviisningsplanen fastsættes, at der skal paalignes

Bygden Pengebidrag, skal Underviisningscommissionen indkræve Pengebidragene

og aflægge Regnskab for disses Anvendelse. Disse Regnskaber indsendes til
Lagthinget til Revision og Decision.

§ 39.

Ligesom det i Almindelighed skal være Pligt for Præsten at paasee, at

Underviisningen fremmes, saaledes skal det isærdeleshed være hans Pligt at

have nøie Tilsyn med, at ethvert Barn erholder den i § 35 befalede Under¬

viisning. Med Hensyn hertil skal Præsten, saatidt hans Leilighed tillader

det, undersøge Børnenes Fremgang, enten ved Besøg i Forældrenes Boliger

eller ved at lade Børnene fra flere nær ved hinanden liggende Bygder samles

og underkastes Prøve. Naar en saadan offentlig Prøve af Sognepræsten er

berammet afholdt, skulle Forældre og Værger være pligtige at lade ethvert

Barn fremstille sig.

§ 40.

Naar Forældre, Værger og Huusbonder, uagtet gjentagne Paamindelser

og Formaninger, ikke ville skaffe deres Børn og Tyende den fornødne Under¬

viisning, men vise Gjenstridighed i denne Henseende, skulle Underviisnings¬

commissionerne paa Landet have den samme Magt og Myndighed som Skole¬

commissionen i Thorshavn (§ 20).

§ 41.

Overtilsynet med Børneunderviisningen paa Landet skal beroe hos den

§ 30 ommeldte Direction.

§ 42.

Til Skoledirectionen skal der fra de forskjellige Underviisningscommis¬

sioner gjennem Sognepræsten aarlig i hvert Aars Marts Maaned indsendes

Indberetning om, hvorledes med Underviisningen i de forskjellige Bygder i

det forløbne Aar er tilgaaet, og om hvilken Fremgang Børneunderviisningen

har nydt.

§ 43.

Hvert femte Aar har Skoledirectionen at indsende til Ministeriet for

Kirke= og Underviisningsvæsenet en Indberetning om Underviisningsvæsenets

Tilstand paa Færøerne.

§ 44.

Denne Lov træder istedetfor det provisoriske Reglement for Almueskole¬

væsenet paa Færøerne af 28de Mai 1845, som herved ophæves.
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§ 45.

Forandringer i §§ 2—12, 14—24, 26—29 samt 31 og 32 kunne

Lagthingets Indstilling foretages af Kongen.efter

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Instruction for Lærerne ved Thorshavns Skoler.

I Henhold til Lov om Ordningen af Skole= og Underviisningsvæsenet

paa Færøerne af 1ste Marts 1854 § 12 er følgende Instrux for Lærerne

ved Thorshavns Skoler approberet af Ministeriet for Kirke= og Underviis¬

ningsvæsenet:

§ 1.

Førstelæreren skal have det daglige Tilsyn med Realskolen og paasee,

at Underviisningen meddeles overensstemmende med den lagte Plan.

Det nærmeste Tilsyn med Almueskolen paahviler som hidtil Sogne¬

præsten.

§ 2.

Under Underviisningen bør Lærerne stedse have for Øie, hvad der skal

være Formaalet for deres Virksomhed, nemlig: at danne de Unge til at

vorde christelige, reiskafne, sædelige, efter deres Stand og Stilling oplyste

og for Samfundet gavnlige Mennesker.

§ 3.

I deres Forretninger skulle Lærerne stedse vise sig med Værdighed og

Anstand, haandhæve Orden i Skolerne og selv vise den ved nøiagtigt at

møde og samvittighedsfuldt at undervise til de bestemte Tider, ved ufravige¬

ligt at følge de approberede Lectionstabeller og ved nøiagtigt at føre de

befalede Protokoller.

§ 4.

Læreren bør omgaaes Børnene med Blidhed og Venlighed, formane de

letsindige, behandle de ulydige med Alvor og irettesætte og advare dem, som

forsee sig. Naar gjentagne alvorlige Advarsler ikke frugte, naar Udelukkelse

fra Deeltagelse i de øvrige Børns Fritid eller Nedflyttelse er forgjæves an¬

vendt som Straf, saa at den Unge vedbliver at vise enten afgjort Doven¬

skab, Uagisomhed eller Ulydighed, ja vel endog Gjenstridighed og Lærerne

da nødes til at straffe strengere, bør de gjøre det med Rolighed og aldrig

med Haardhed. Naar de ansee det for nødvendigt at anvende legemlig

Straf, have de at bruge et lidet Riis til de Børn, som ere under 10 Aar,

og til de større en Skolecommissionen forud foreviist tynd Tamp uden

Knuder. Paa anden Maade maa legemlig Straf ikke anvendes, hverken

Stød eller Slag med Haanden maa gives, ligesom eiheller nogen Straf
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maa bruges, hvorved Barnets Æresfølelse kunde qvæles. Virker den an¬

vendte Straf ei til Barnets Forbedring, anmærkes det i Skolejournalen og

anmeldes for Skolecommissionen.

§ 5.

De Børn, som udmærke sig ved Flid og sædelig Opførsel bør op¬

muntres og belønnes, dog saaledes, at ei Forfængelighed eller Egennytte

derved vækkes. Belønningen maa helst bestaae deels i at tilstaae dem mere

Frihed, deels i at vise dem en hædrende Tillid, og deels i udenfor Skole¬

tiden at meddele dem en eller anden gavnlig Anviisning og Underviisning.

§ 6.

Skolernes Lærere bør omhyggeligen paasee, at Børnene holde sig reen¬

lige; dersom deres Bestræbelser herfor have været forgjæves, og de uden

Nytte have erindret Forældrene desangaaende, bør de anmelde saadanne

ureenlige Børn, saavelsom de med smittende Udslet befængte, for Skolecom¬

missionen til dens videre Foranstaltning. Lærerne maae og førge for, at

Skoleværelserne holdes rene og ugentlig jevnlig feies, samt drage Omsorg

for, at Vinduerne oplukkes og Stuerne udluftes, medens Børnene ere fra¬

værende.

Under 3die Maris sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Lønning for de under visse Domstole ansatte Em¬

bedsmænd:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Fra den 1ste April 1854 bestemmes Lønningerne for de under Høieste¬

ret, den Kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret i Kjøbenhavn, den

Kongelige Landsoverret i Viborg og Kjøbenhavns Criminal= og Politiret

ansatte Embedsmænd som følger:

A. Høiesteret.

1400 Rdlr.Justitssekretæren

samt et Tillæg af 200 Rdlr. efter 15 Aars Tjeneste i denne

Stilling.

1000 —Den ældste Protokolsekretær

—1600De to yngre Protokolsekretærer hver 800 Rdlr.

500Den ældste Cancellist. * . * * *

Den yngre Cancellist. .   400* a * * *
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B. Den Kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret i

Kjøbenhavn.

4 Contoirchefer (Justitssekretæren, Kongens Foged, Brevskriveren og Skifte¬

skriveren)

de to ældste hver 1600 Rdlr. 3200 Rdlr.

* —2800de to yngste hver 1400

6000 Rdlr.

100hvori dog for Kongens Foged afgaaer

5900 Rdlr.

—Auctionsdirecteuren 1400

200personligt Tillæg til den nuværende Auctionsdirecteur

Bogholderen ved Skiftecommissionen 1000

—Skriveren ved Gjæsteretten og Gjeldscommissionen 1000*

Skriveren ved Forligelsescommissionen 800

——800Arkivarius
* . * *

56007 Fuldmægtige hver 800 Rdlr.

—hver 600 48008

—30006 Copister hver 500 Rdlr. * *

—7 hver 400 — . . . . . . . . . . . 2800 —

C. Den Kongelige Landsoverret i Viborg.

Justitssekretæren* . * . . . . 1000 —

og til Contoirhold 600 Rdlr.

D. Kjøbenhavns Criminal= og Politiret.

1400 —Justitssekretæren* *

samt et Tillæg af 200 Rdlr. efter 15 Aars Tjeneste i denne

Stilling.

.  3200 —4 Fuldmægtige hver 800 Rdlr.

—— 2400hver 600 —4 * *
6 *

—5001 Copist * * * ** *
*

—8002 Copister hver 400 Rdlr. . . . .

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 3die Marts sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov, hvorved Straffebestemmelserne i 5te Paragraph i For¬

ordningen af 5te September 1794 forandres:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
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Istedetfor de i Forordningen om Qvaksalveri af 5te September 1794

§ 5 indeholdte Straffe blive for Fremtiden at anvende Bøder indtil 100

Rdlr. eller simpelt Fængsel indtil 4 Maaneder, og i Gjentagelsestilfælde en¬

ten disse Straffe eller under meget graverende Omstændigheder Fængsel paa

Vand og Brød.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 1ste Februar sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet ndkommet

følgende Lov, hvorved Indfødsret meddeles C. H. Sødring:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Indfødsret meddeles Christopher Hansen Sødring, polytechnisk

Candidat, født i Norge.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Motiver til Udkast til Lov om Skibsfart og Handel paa Island.

(Slutning. See Nr. 9 og 10 S. 133—149.)

Ligesom der saaledes efter det ommeldte Medlems Formening ikke i de

hidtil bestaaende Forhold er nogen Grund til at at paalægge Speculanthan¬

delen en Tillægsafgift, saaledes antages det heller ikke, at disse Forhold i

nogen væsentlig Grad ville forandres ved Handelens Frigivelse for Frem¬

mede, da de fremmede Skibe, efter hvad der tidligere er udviklet, neppe

ville besøge de smaa og afsides liggende Havne, og det, hvad de andre

Havne angaaer, maa ansees for sandsynligst, at de Fremmede i Reglen ville

foretrække at afhænde deres Ladninger til de faste Kjøbmand, hvorved de

kunne opnaae en hurtigere Omsætning.

Efter hvad der saaledes er anført, forekommer det dette Medlem be¬

tænkeligt at lægge en Tillægsafgift paa Speculanthandelen, der fremdeles

væsentligst maa antages at ville blive ført af Indenlandske, som alle i Reg¬

len tildeels tilføre Landet Nødvendighedsartikler. Følgen heraf kunde let

blive, at denne Handel, hvorxaa Islænderne sætte saa stor Priis, blev, om

ikke udelukket, saa dog indskrænket i en høi Grad, hvorved Concurrence paa

de mindre og mere afsides liggende Steder kunde ophøre. Det kunde vel

synes, at den foreslaaede Tillægsafgift ikke vilde være afskrækkende, men det

formenes dog, at, naar der af et Skib af 30—40 Commercelæsters Stør¬

relse skal svares i det Hele 150 til 200 Rbd., kunde en saadan Afgift blive

meget folelig, især naar Ladningens Indhold var af mindre betydelig Værdi,
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f. Ex. Tømmer og Bygningsmaterialier, hvis Tilførsel er af Vigtighed for

Landet, hvorhos det kunde synes mindre billigt, at et Skib, af hvis Ladning

den væsentligste Deel var bestemt til en fast Kjøbmand eller Commissionær,

skulde, fordi man saae sig nødt til at udsælge en ringe Deel af Ladningen

i Detail, betale Tillægsafgift af hele Skibets Læstedrægtighed.

Endeligen er det bemærket, at et i den islandske Forsamling i Aaret

1851 stillet Forslag om, at der i Henseende til Afgiften paa den faste Han¬

del og Speculanthandelen skulde gjøres den Forskjel, at der af den første

skulde svares 1 Rbd. pr. Commercelæst, og derimod af den sidste 3 Rbd.

pr. Commercelæst, blev eenstemmig forkastet.

Ministeriet maa nu vistnok erkjende, at de af tidtnævnte Medlem frem¬

hævede Betragtninger have megen Vægt og at samme navnlig indeholde end

yderligere Beviis for Utilraadeligheden af et absolut Forbud mod den saa¬

kaldte Speculanthandel, men maa dog, i Henhold til de af Commissionens

Fleertal anførte Grunde, med samme være enigt i Nødvendigheden af at be¬

skytte den faste Handel, og derigjennem Landets Forsyning, ved at paalægge

Speculanthandelen, der muligen turde frembyde overveiende Fordele for de

nærmest beliggende fremmede Staters Undersaatter, en Tillægsafgift, hvilken

dog, efter hvad der ovenfor er anført, er lidet betydelig i Forhold til de med

de faste Etablissementer forbundne Udgifter.

Med Hensyn til, at der for engelske Skibe oftere i den senere Tid er

anholdt om og opnaaet Tilladelse til at gaae i Ballast til Island og derfra

udføre Heste, mod Erlæggelse af den samme Afgift, som af Indenlandske be¬

tales, naar de udføre Varer fra Island til fremmede Steder, har Ministe¬

riet troet at burde foreslaae en Bestemmelse om at denne Handel herefter

skal være tilladt, imod at der svares den almindelige Afgift af 2 Rbd. pr.

Commercelæst. Medens slig Handel paa den ene Side intet Afbræk gjør

den hidtilværende Handel, der ikke har beskjæftiget sig med Heste eller andre

levende Kreaturer, vil den ikke kunne bære den Afgift, som maatte lægges

paa den saakaldte Speculanthandel, hvorved der er Fordeel saavel paa de

Varer, der indføres, som paa dem, der igjen udføres. Da det nu paa den

anden Side udentvivl kan tjene til at opmuntre Opdræt af Heste paa Is¬

land og maaskee i Tiden gjøre disse og andre Kreaturer til en ei ganske

ubetydelig Indtægtskilde for Landet, naar fornævnte Handel, der først for

ganske kort Tid siden er begyndt, lettes, synes Alt at tale for en saadan

Indrømmelse.

ad § 7.

Commissionen har taget under Overveielse, hvorvidt de Nationer, der

ikke indrømme vort Flag Ligeberettigelse med deres eget eller ialtfald tilsva¬
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rende Begunstigelser, bør, saaledes som efter det forrige Rigsdag forelagte

Lovudkast, nyde samme Rettigheder i de islandske Havne, som det nationale

Flag, eller om der vil være at paalægge dem en Tillægsafgift. Det er i

denne Henseende anført, at Spørgsmaalet især vil have praktisk Betydning

med Hensyn til Spanien, der er Hovedmarkedet for Islands vigtigste Pro¬

dukt, Fisk. Som bekjendt er Tolden i denne Stat forskjellig, eftersom Til¬

førselen skeer direkte fra Produktionsstedet eller indirekte, og atter i begge

Tilfælde forskjellig, eftersom den finder Sted ved fremmede eller ved spanske

Skibe. Der betales saaledes fortiden, efter Commissionens Opgivende, c.

3½ Rbd. pr. Skpd. eller c. 55 Rbd. pr. Commercelæst mere af den Fisk,

der fra Island indføres i Spanien i danske Skibe, end naar Fisken blev

indført i spanske. Naar der nu blev givet Tilladelse til med spanske Skibe

at beseile Island, under samme Betingelser, som naar Beseilingen skeer under

vort eget Flag, vilde den ovenomtalte Differentialtold derved kunne undgaaes,

og Islænderne kunne vente at opnaae høiere Betaling for deres Fisk. Paa

den anden Side er det af den danske Handelsstand gjort gjældende, at en

saadan Ligeberettigelse med Hensyn til Afgifter for spanske Skibe vilde have

til Følge, at den danske Skibsfart blev udelukket fra Farten mellem Island

og Spanien, og at Retfærdighed og Billighed tilsiger, at der kun tilstaaes

fremmede Nationer Ligeberettigelse, naar de indrømme national Behandling

for vort Flag i deres Havne.

Skjøndt man vel kunde indrømme denne sidste Sætning Rigtighed i

Almindelighed, har Commissionen dog ikke anseet en streng Gjennemførelse

af Grundsætningen for ubetinget tilraadelig, navnlig naar hensees til, at det

neppe kan ventes, at de fremmede Stater, hvor Forskjellen imellem de Told¬

afgifter, der svares af fremmede Flag, og dem, der erlægges af det nationale

Flag, danner et Grundlag for det hele Toldsystem, hvorpaa deres væsent¬

ligste Indtægtskilde er baseret, skulde opgive eller betydelig modificere dette

System, for at opnaae Ligeberettigelse med det danske Flag i Henseende til

Beseilingen af Island, hvis Betydning sam Udførselsplads for Fisk ikke kan

sammenlignes med andre store Fiskepladse, navnlig Norge og Newfoundland.

Commissionen finder det derhos naturligt, at Islænderne ønske, at det spanske

Flag ikke paa Grund af Differentialafgiften udelukkes fra Island, da det neppe

kan betvivles, at dette Land vil vinde en væsentlig Fordeel i den ved Ind¬

førselen i Spanien med spanske Skibe besparede Told, skjøndt denne Fordeel,

paa Grund af de høie Skibsfragter, upaatvivlelig meget vil formindskes, og

det derfor ingenlunde kan billiges, at Althinget har ansat samme til det fulde

Beløb af den Differentialtold, som nu erlægges af den Fisk, som i danske

Skibe indføres til Spanien. Denne Fordeel vilde imidlertid blive saameget
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vigtigere, som Prisen paa Fisk herved i det Hele vilde hæves, og derved Pro¬

duktionen forøges, medens de danske Skibsrhederes Tab neppe vilde staae i

noget Forhold hertil. Commissionen har dersor i det Hele anseet det betæn¬

keligt, i Loven om Handelens Frigivelse at optage Betingelser, hvorved den

ommeldte Handel maatte antages at ville blive udelukket eller i høi Grad

besværet, men har dog været af den Formening, at der ved denne Leilighed,

hvor der aabnes Adgang for fremmede Nationer til en Deel af det danske

Monarki, hvorfra de hidtil have været saagodtsom udelukkede, med Billighed

tør gjøres Regning paa, at Regjeringen ad diplomatisk Vei vil kunne gjøre

vort retfærdige Krav paa passende Begunstigelser for vort Flag gjældende

hos de Nationer, der ei indrømme Reciprocitet, og Commissionen har derfor

formeent at en hertil sigtende Bestemmelse burde optages i Loven. Med

Hensyn til Maaden, hvorpaa dette skulde udføres var det allerede af et

Medlem foreslaaet, at der ikke i Loven burde optages nogen bestemt Tillægs¬

afgift for de Nationer, der ikke maatte indrømme det danske Flag Reciprocitet,

men derimod en almindelig Bestemmelse om, at Handelen paa Island aabnes

for fremmede Staters Skibe, naar der af dem tilstaaes vort Flag passende

Lettelser, idet Regjeringen paa denne Maade, efter dette Medlems Anskuelse,

vilde opnaae den nødvendige Frihed i Underhandlingerne, hvilket neppe vilde

blive Tilfældet i samme Grad, naar en bestemt Afgiftsstørrelse blev optaget

i Loven; hvorimod Commissionens øvrige Medlemmer, hvortil ogsaa hiint

Medlem senere har sluttet sig, have troet at burde anbefale, at der bliver

fastsat en passende Tillægsafgift for de Nationer, som ikke indrømme vort Flag

Reciprocitet, indtil der med dem kan sluttes Overenskomst paa Betingelser,

der af Regjeringen findes antagelige, i Analogi med hvad der var foreslaaet

i det Forsamlingen i Reykiavik i Aaret 1851 forelagte Udkast, dog saaledes,

at Regjeringen bemyndiges til efter Omstændighederne enten at nedsætte

Normalbeløbet eller at forhøie samme indtil et vist Maximum. Commissio¬

nen har derhos foreslaaet Normalafgiften fastsat til 10 Rbd. og Maximal¬

afgiften til 20 Rbd. pr. Commercelæst, idet den har antaget, at de fremmede

Staters Skibe, der vilde have at erlægge Afgiften dog ikke derved vilde

lade sig afholde fra at beseile Island, medens Afgiften vilde være folelig

nok til at fremkalde Ønsket om Fritagelse for samme, og derigjennem Til¬

bøielighed hos de paagjældende Stater til, som Vederlag at tilstaae det danske

Flag passende Lettelser hvorhos Statskassen gjennem denne Tillægsafgift

vilde vinde en forøget Indtægt, der indirekte kunde komme Island tilgode.

Et af Commissionens Medlemmer har imidlertid, skjøndt Samme ikke

har fundet tilstrækkelig Anledning til at dissentiere fra de øvrige Medlemmer

angaaende dette Punkt, dog yttret Tvivl om Hensigtsmæssigheden af en Be¬
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stemmelse som den foreslaaede, især fordi Island derved vilde kunne komme

til at lide et ikke ubetydeligt Tab, uden at der efter dette Medlems Anskuelse

blev opnaaet nogen Fordeel for de danske Skibsrhedere, som kunde staae i

Forhold hertil.

Medens Ministeriet nu, hvad Tanken angaaer, maa være enigt i Com¬

missionens nysommeldte Forslag, har man derimod fundet Betænkelighed ved

at gaae ind paa dens Indstilling med Hensyn til den foreslaaede Bestemmelse

om en normal og en maximal Differentialafgift. Det synes nemlig at være

baade i Formen rettere og at aabne større Sandsynlighed for heldige Under¬

handlinger, naar den Berettigelse, som, under de Vilkaar, der i Almindelig¬

hed tilstaaes fremmede Stater til Islands Beseiling, indskrænkes til dem,

hos hvilke det danske Flag, navnlig med Hensyn til de islandske Produkter,

ikke er underkastet større Afgifter end det nationale Flag, men at dog Re¬

gjeringen er bemyndiget til, forsaavidt fuldkommen Ligeberettigelse i en eller

anden Stat ei kan opnaaes ved Underhandlinger, da at aabne sammes Flag

Adgang til de islandske Havne, ialtfald mod en saadan Tillægsafgift, som,

under det forenede Hensyn til Islands og den danske Skibsfarts Tarv,

maatte ansees hensigtsmæssig. Paa denne Maade vil man erholde en friere

Bevægelse ved Underhandlingerne, end om en vis Grændse strax blev sat ved

Loven. Jøvrigt ansees det ikke nødvendigt at paalægge en særskilt Afgift

formedelst enhver mindre betydelig Afgiftsforskjel i en fremmed Stat, men

kun i det Tilfælde, at Forskjellen er af en saadan Betydenhed, at samme

kunde gjøre det danske Flags Deeltagelse i den islandske Handel noget væ¬

sentligt Afbræk, og vil der ved denne Afgifts Ordning altid være at tage

et overveiende Hensyn til Islands Tarv og Afgiftens Størrelse derfor i et¬

hvert Tilfælde være at sætte saa lempelig som muligt. I Henhold hertil,

og efter om dette Punkt at have brevvexlet med Udenrigsministeriet, har man

troet i denne § at burde foreslaae, at Kongen efter Omstændighederne fast¬

sætter en Tillægsafgift for de Nationers Skibe, hos hvilke der ikke indrømmes

vort Flag Ligeberettigelse med det nationale, og ikke heller ved Underhand¬

linger kan opnaaes saadanne Lettelser for vort Flag, som af Regjeringen

maatte ansees passende.

ad §§ 9, 10 og 11.

Disse §s ere, med nogle ubetydelige Redactionsforandringer, overens¬

stemmende med §§ 6, 7, 8 og 9 i det tidligere Lovudkast.

ad § 12.

Et af Commissionens Medlemmer har formeent, at der burde gives de

Handlende en Frist af 2 Aar efter Lovens Emanation til at indrette sig

med Hensyn til deres Handelsforetagender, hvorimod de andre Medlemmer

Dep. Tid. Rr. 14 og 15. 1854. 2
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have antaget, at Loven vil kunne træde i Kraft eet Aar efter dens Emana¬

tion, hvilken Frist derhos formenes ikke at kunne forkortes for enkelte af Lo¬

vens Bemmelser, saaledes som det var paatænkt i det tidligere Lovudkast.

Da Ministeriet har maattet tiltræde den sidstnævnte Anskuelse, er her i

Overensstemmelse dermed tilføiet en ny §, hvorved blot bemærkes, at der vel

her foreløbig er sat et vist Tidspunkt, fra hvilket Loven skal træde i Kraft,

men at dette øvrigt vil beroe paa, til hvilken Tid Loven vil kunne emanere.

Under 1ste Marts sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende allerhøieste Patent angaaende Foretagelsen

af Dalg af Deputerede og Suppleanter til Provindsialstænder=Jor¬

samlingen for Hertugdømmet Slesvig for de følgende 6 Aar:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark o. s. v.

Gjøre vitterligt: Os er allerunderdanigst bleven foredraget, at det ved de i

Vor Allerhøieste Forordning af 15de Februar d. A. angaaende Hertugdømmet

Slesvigs Forfatning givne Bestemmelser om Provindsialstænder=Forsamlingens

Sammensætning og om Valgberettigelsen er blevet nødvendigt, at der fore¬

tages nye Valg af Deputerede og Suppleanter til Provindstalstænder=For¬

samlingen for Vort Hertugdømme Slesvig.

Det er derfor Vor Allerhøieste Villie, at Forberedelserne til de almindelige

Valg af Deputerede og Suppleanter for de følgende 6 Aar skee saa betimeligen, at

Valghandlingen kan tilendebringes om muligt i Løbet af Mai Maaned d. A.

Idet Vi herved Allernaadigst kundgjøre dette for samtlige Vore kjære

og troe Undersaatter i Hertugdømmet Slesvig, paalægge Vi tillige saavel

Embedsmændene, der paa anordnet Maade skulle meddele Valgdirecteurerne

de til Valglisternes Affattelse fornødne Efterretninger, Fortegnelser og Ex¬

tracter, eller iøvrigt skulle gaae dem tilhaande, som overhovedet Alle og

Enhver, hvem det i Medfør af de givne Forskrifter tilkommer eller paaligger

at udføre noget Arbeide eller medvirke ved Valghandlingen, at de lade sig

det være magtpaaliggende, i Overensstemmelse med ovenanførte Bestemmel¬

ser, med muligste Hurtighed at udføre Vor Allerhøieste Villie, og derved

bidrage til Opnaaelsen af Vort landsfaderlige Øiemed.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 6te Marts sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Indskjærpelse af Bestemmelserne i § 6 i Forordningen af

13de October 1813:

Det er kommet til Ministeriets Kundstab, at der endnu stedse i Hertug¬
dømmet Slesvig oprettes Contracter og udstedes Gjeldsforskrivninger og
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andre Dokumenter sigtende til at begrunde en Forpligtelse til Betaling, i

hvilke de paagjældende Pengesummer ere angivne i Courant, samt at Kjøb¬

mænd og Handlende i Stæderne og de laugsberettigede Flækker byppig

føre deres Handelsbøger i Courant.

Da Saadant strider imod de bestaaende Anordninger, saa blive Bestem¬

melserne i § 6 af Forordningen af 13de October 1813, saalydende:

„Alle Contracter og Overenskomster, som begrunde Forpligtelser til

Pengepræstationer, saa og alle Dokumenter og Papirer, som angaae

Pengepræstationer, skulle, forsaavidt de oprettes mellem Indvaanere i

Vore Hertugdømmer, fra nu af lyde paa Rigsbankpenge. Hypothekariske

Forpligtelser til Pengepræstationer, som herefter indgaaes mellem Ind¬

vaanere i Vore Hertugdømmer, skulle ikke kunne indføres i Skyld= og

Panteprotokollerne, medmindre de lyde paa Rigsbankpenge. Ligeledes

skulle Domstolene i deres Domme og Kjendelser, angaaende Opfyldelsen

af saadanne Forpligtelser, som ifølge det Ovenstaaende skulle sluttes i

Rigsbankpenge, ikkun tilkjende Betalingen i denne Pengesort.

herved indskjærpede med den Bemærkning, at i saadanne Contracter og andre

Dokumenter, som begrunde en Forpligtelse til en Pengepræstation, saavelsom

i Domstolenes Kjendelser, skulle de paagjældende Pengesummer nu angives i

de ved det Allerhøieste Patent af 10de Februar 1854 § 1 for det eneste

lovlige Betalingsmiddel erklærede Rigsdaler, Mark og Skilling, samt at dette

navnlig ogsaa gjælder om Kjøbmændenes Handelsbøger, saaledes at disse,

naar ovenstaaende Forskrift ikke er iagttaget ved deres Indretning og Førelse,

ikke kunne ansees som „ordentlig førte“ og altsaa ville mangle den de

ordentlig førte Handelsbøger ved den Allerhøieste Forordning af 14de Mai

1783 tillagte Beviiskraft.

Blandede Efterretninger.
Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Under 2den Marts sidstl. har Ministeriet for Kirke= og Underviis¬

ningsvæsenet ladet udgaae følgende Circulære til samtlige Skoledirectioner:

Fra Mænd, der have havt særdeles Leilighed til at kjende og bedømme

Almueunderviisningens Tilstand, er der for Ministeriet gjort Bemærtning

om den mindre frugtbringende Maade, hvorpaa Underviisningen i Almue¬

skolerne undertiden ledes, idet man lader Børnene lære deres Lærebøger

deriblandt ogfaa de til Religionsunderviisningen henhørende —ordret udenad,

uden at gjøre dem Indholdet indlysende og indtrængende ved noget mundt¬

ligt Foredrag, og det er derhos henstillet, hvorvidt der maatte findes An¬

ledning til igjennem Skoledirectionerne at give vedkommende Lærere et Vink

saa Henseende.

Ministerict, der finder det indlysende, at en eensidig Udenadlæsning,

uden at der meddeles Børnene en nærmere Forklaring om eller indprentes

dem Indholdet af det Lærte, langtfra kan være nogen livlig og aands¬

dannende Underviisning, har ikke villet undlade at meddele Hr. (Tit.) og

Deres Høiærværdighed denne Bemærkning, idet Man forøvrigt maa have

det overladt til Dem, efter den Anledning, som Forholdene i Deres Em¬

bedskreds dertil maatte give, at foretage hvad der maatte findes passende

til at afhjælpe de Mangler, der i den her paapegede Henseende muligen

maatte findes ved Underviisningen i de derværende Almueskoler.



Stift.

Sjællands.

Herredets Navn.

Smørum og Sok¬

kelund

Sømme og Vold¬

borg.

Ramsø og Thune.

Liunge=Kronborg.

Liunge=Frederiks¬

borg, Ølstykke og

Horns.

Strø og Holbo.

Artz og Løve.

Meerløse og Tudse.

Ods og Skippinge.

Ringsted og Alsted

Slagelse.

Øster= og Vester¬

Flakkebjerg.

Stevns Faxø og

Bjeverskov.

Hammer og Thy¬

bjerg.

Baarse.
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Kirkernes

Antal

18.

26

25.

4.

10.

4.

27.

31.

15.

36.

18.

34.

35.

26.

15.

af de i Aaret 1853 afho

Sp¬Hvormange

uden

Kirkens Navn.Mangler.

7.

17. Jyllinge.

14. Syv.

2.

5.

2.

16. Bachendrup.

17. Hagested.

3. Bjergsted.

Vidskende.

24. Beenløse.

Hømb.

8.

4.

15.

Nestelsø.2.

Veilø.

4. Kallehauge.
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*

nsforretninger over Kirkerne.

tærkninger.

Synets Bemærkninger.Eieren.

En ny Himmel over Prædikestolen var anskaffet, ligeledesoprietær Schoustrup.

en ny Sølvkalk med Fod til Brug for Præsten til Syge¬

berettelse.

Kirken var af Eieren bleven forsynet med et Orgel passenderoprietær Smith til

til dens Størrelse.Vibygaard.

Kirken har faaet en indvendig Hovedreparation med nyeermester v. Deurs til

malede Stole over hele Kirken, nyt Bræddegulv i Choret,Bødstrup.

ny Fløiels Beklædning paa Alteret og et nyt passende Cru¬

cifix paa samme, nyt Knæfald med nyt Jerngelænder.

Kirken var forsynet med nyt Gulv, Brædder under Stolenenmerherre Castenskjold.

og Steen i Gangen, samt nye smuktmalede Stolestader.

Kirken havde modtaget en betydelig Forskjønnelse ved Alter¬v Lerche til Lerchen¬

tavlens, Prædikestolens og alle Tilhørerstolenes Opmaling.borg.

En Christusfigur var anbragt paa Alteret.

Kirken befandtes i meget god Stand.v Lerche til Birkende¬

gaard.

Kirkens Stoleværk, Alterskranken m. m. er bleven maletStiftet.

særdeles smukt.

Kirkens Stoleværk og øvrige indvendige Træværk er blevenProprietær Muus.

meget smukt malet siden sidste Syn.

Kirken har i afvigte Aar modtaget nye Stole, et nyt Flise¬rskjænk, Grev Danne¬

gulv og Maling paa Træværket.skjold=Samsø.

Kirken fandtes at være i alle Henseender i en særdeles skjøn,Baroniet Gaunø.

god og vel vedligeholdt Stand.

Hele Stoleværket er smukt opmalet, ligeledes Altertavle ogSognet.

Prædikestol.



Stift.

Sjællands.

Fyens.

Lollands=Fal¬

sters.

Aalborg.

Herredets Navn

Møenbo.

Bornholm

Odense Kjøbstad.

Odense Herred.

Bjerge og Aasum.

Lunde, Skam og

Skovby.

Baag og Vends.

Sunds.

Salling.

Gudme og Vindinge.

Langeland.

Nørre og Sønder

paa Lolland.

Musse.

Fuglse.

Nørre og Sønder

paa Falster.

Aalborg Provsti og

Kjær Herred.

222

Kirkernes

Antal.

8.

21.

4.

13.

24.

28.

41.

20

27.

30.

15.

27.

20.

21.

30.

17.

4.

2.

8.

Hvormang

uden

Mangler.

4.

6.

2.

6.

12.

21.

8.

4.

17

25.

4.

14.

11.

Spe

Kirkens Navn.

St. Hans Kirke.

Graabrødre Hospita

Kirke.

Skovby.

Næraa.

Svindinge.

Skrøbeløv.

Tranekjær.

Stokkemarke.

Vesterulslev.

Krønge.

Østofte.

Hillested.

Feiø.

Sønder=Tranders.

Aaby.



—

mærkninger.

Eieren.

Communen.

Hospitalet.

ev Bernstorf til Gyl¬

densteen.

Grev Petersdorff til

Roepstorff.

rev Moltke=Hvidtfeldt

til Glorup.

ev Ahlefeldt=Laurvigen
Samme.

evskabet Knuthenborg.

Samme.

Søholt Gods.

evskabet Knuthenborg.
Samme.

koppen over Lollands¬

Falsters Stift.

hristen Dahl m. Fl.

Stamhuset Birkelse.
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Synets Bemærkninger

Kirken er smukt holdt og i det Hele i god Stand.

Kirken er nu sat i complet Stand, nyt Gulv lagt, Stolene

malede, Væggene hvidtede og Orgelet repareret,

Kirken har faaet en ny og smuk Altertavle, og er nu hele

dens Indre meget smukt.

Denne smukke Kirke befandtes vel vedligeholdt.

Kirken havde erholdt en Hovedreparation indvendig, var

bleven forsynet med et stort og smukt Orgel, nye Vin¬

duer, Flisegulv og Stoleværk, en ny Altertavle (en sær¬

deles smuk Copi af Correggios Nat i Originalens Stør¬

relse), Alt meget smagfuldt malet og decoreret, saa at den

nu kan regnes blandt Landets smukkeste Kirker.

Kirken fandtes i smuk og god Stand.

Kirken fandtes som sædvanlig i smuk og god Tilstand.

Denne Kirke, som nu findes i saa udmærket en Stand, at

den maa ansees for den smukkeste og bedst vedligeholdte

i Provstiet, havde iaar erholdt et nyt særdeles godt Orgel.

Ved den betydelige Forbedring, som denne Kirke ved Eie¬

rens sædvanlige smagfulde Omhu for sine Kirker har

modtaget, er den nu bleven et lyst, hyggeligt og værdigt

Guds Huus. Væggene og Hvælvingerne ere optrukne af

Nyt, Stolestaderne, Opgangen til Prædikestolen, Gelæn¬

deret om denne, samt Pulpituret, ere fornyede, og Alt

smukt malet; nye buede Jernvinduer ere indsatte paa

begge Sider af Kirken. Indgangen er anbragt i Taar¬

net, hvorved er vundet en lys, luun og smuk Vestibule,

hvortil en smuk Steentrappe fører.

Kirken var i smuk og god Stand.

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

Kirken er nu i fortrinlig Stand.

Kirken er smuk og vel vedligeholdt.



Stift.

Aalborg.

Viborg.

Herredets Navn.

Aalborg Provsti

og Kjær Herred

Dronninglund og

Børglum.

Horns og Venne¬

berg.

Østerhan, Vesterhan

og Hvetbo.

Hundborg og Hil¬

lerslev.

Hassing og Refs.

Sønder og Nørre

paa Morsø.

Viborg Provsti.

Nørlyng, Sønder¬

lyng, Middelsom og

Rinds.

Salling (Nørre

Hindborg, Harre,

Rødding) og Fjends.

Fleskum og Hornum.

Hellum og Hindsted.

Sleth ogAars

Gislum.
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55.

27

28.

41.

Kirkernes

Antal.

32.

37.

29,

23

29.

32.

4.

60.

Hvormange

uden

Mangler.

11.

7.

10.

4.

8.

2.

11.

2.

4.

19.

Sp

Kirkens Navn.

Aistrup.

Ulsted.

Hals.

Stenum, Tolstruz

Vesterbrønders

Bindslev.

Rakkeby.

Thaanum.

Bjerregrav.

Aalum.

Thiele.

Veirum.

Viskum.

Vesterbølle.

Vorning.

Rind.

Simested.

Lillevorde.



nærkninger.

Eieren.

cevinde Holks Legat.

Sognets Beboere.

ch til Ladegaarden m. Fl

Stamhuset Birkelse.

Sognebeboerne.

Kabells Arvinger.

tamhuset Fousingø.

Samme.

Samme.

mmerherre Lüttichau.

germester Neergaard.

Samme.

Froprietær Kjeldsen,

tamhuset Fousingø.

Sognets Beboere.

nmerherre, Stiftamt¬

mand Bretton.

revskabet Lindenborg.
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Synets Bemærkninger.

Kirken er i alle Henseender i fortrinlig Stand.

Denne Kirke er ved Værgens ufortrødne Iver omdannet

fra en uhyggelig til en lys og meget smuk Kirke.

Kirken er lys og smuk.

Disse Kirker have i det forløbne Aar modtaget en kostbar

Restauration, der er udført med megen Smag. Deres

nuværende Tilstand er fortrinlig

Ved denne velvedligeholdte Kirke fandt Synet Intet at ud¬

sætte. Værgerne fortjene Roes for den Omhu og Or¬

den, hvormed de holde denne Kirke vedlige.

Denne Kirke er nu i en meget pyntelig Stand uden Mangler.

De ved forrige Aars Syn udsatte Mangler vare paa en

særdeles solid og Kirken forskjønnende Maade afhjulpne;

navnlig maa det anskaffede polerede Egetræes Rækværk

omkring Alteret udhæves som særdeles smukt.

Denne Kirkes Indre er nu særdeles smukt; Loft og Stole¬

værk smukt og oliemalet; Knæfaldet og Rækværket om

Alteret særdeles smukt as poleret Egetræ. Kirkegaardens

Planering udført paa en heldig Maade.

Intet fandtes at udsætte ved denne smukke, vel vedlige¬

holdte Kirke

Ligeledes.

Ligeledes.

Ligeledes.

Intet fandtes at udsætte paa denne smukke, vel vedlige¬

holdte Kirke.

Kirken er nu smuk og med Opoffrelse restaureret.

Kirken er nu i smuk og god Stand.

Fandtes i sin sædvanlige vel vedligeholdte smukke Stand.

Nye Vinduer ere anskaffede og Kirken er nu i god Stand.



Stift.

Aarhuus.

226

Herredets Navn.

Aarhuus Kjøbstad

og Hasle Herred.

Hads og Ning.

Framlev, Sabro og

Vesterliisberg.

Voer og Nim.

Hjelmslev og Gjern

Kirkernes

Antal

11.

25.

26.

25.

23. 12.

Hvormange

uden

Mangler.

9.

2.

5.

S

Kirkens Navn.

Viby.

Borum.

Framlev.

Sabro.

Elsted.

Væhr.

Hylke.

Gangsted.

Søvind.

Alling.

Linaa.

Hammel.



mærkninger.

Eierens Navn.

ncelliraad Ingerslev til

Marselisborg.

Sognebeboerne.

Ritmester v. Friis til

Lyngbygaard.

Sognebeboerne.

oprietær la Cour til

Kjærsgaarden.

amhuset Steensballe¬

gaard.

Sognets Beboere.

Proprietær Søltoft.

Samme.

aardeier P. Estildsen.

Sognets Veboere.

Frevskabet Frysenborg.
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Synets Bemærkninger.

Marselisborgs Stol i Kirken var indskrænket, et nyt Orgel

var anskaffet, hele Kirken malet, Alteret stærkt forgyldt

og Kirken i det Hele meget smuk.

Kirkeeierne havde planeret og smagfuldt omlagt Kirkegaarden.

Hele Kirkens Indre var restaureret ved Maling, hvilket

i Forbindelse med flere store nye Vinduer, der vare ind¬

satte, betydeligt havde forskjønnet denne Kirke.

Den ved forrige Syn paabegyndte Forskjønnelse af Kirken

var nu fuldført, idet hele Kirkens Indre var bleven malet.

Kirkens Indre var betydeligt forskjønnet, især hvad Choret

angik, hvor man havde bekostet en ny Altertavle. Nye

Vinduer vare anbragte, som baade med Hensyn til Be¬

lysningen og den forrige Fugtighed havde havt en heldig

Virkning. Kirkegaarden var planeret og smagfuldt omlagt.

Kirkeeieren havde frivillig fornyet Alteret og givet det et

smukkere og sømmeligere Udseende.

Denne Kirke, der forrige Aar fandtes under en omfattende

Reparation, er nu udentvivl en af de skjønneste Lands¬

bykirker. Med Forbigaaelse af de mange mindre For¬

bedringer skal man her blot anføre, at Gulvet i Kirke¬

skibet er omlagt med brændte Fliser, og Choret deels

med Fliser, deels med malet Bræddegulv, at der er an¬

skaffet et smukt nyt Alterklæde og Dug, Altergelænder

af støbt bronzeret Jern støbte Jernvinduer med farvet

Glas i Buerne, nye Kirkedøre, samt at ikke blot Stolene

og alt Træværk i Kirken er malet og rigt forgyldt, men

at ogsaa Loft og Vægge ere malede i en smuk og kir¬

kelig Stiil. Desuden er Hvælvingen i Gravcapellet gjen¬

opført, Kuppelen paa Kirkens Taarn ægte forgyldt og

støbte Jernporte med tilhørende murede Piller anskaffede
til Indkjørselen paa Kirkegaarden.

Denne Kirke fandtes i en meget vel vedligeholdt Stand

ligesom ogsaa en ny smuk Kirkeport fandtes anskaffet.
Et nyt smukt Alterklæde er anskaffet, ligesom ogsaa Kirkens

Kalk og Dist fandtes restaureret paa en smagfuld Maade.

Et nyt smukt Alterklæde og Alterdug var anskaffet.

Kirken fandtes saavel indvendig som udvendig i god Stand

og meget forskjønnet.

Kirken var indvendig forskjønnet ved Maling, m. m.

Den i forrige Aar paabegyndte Hovedreparation er fuld¬

ført til Kirkens særdeles Forbedring og Forskjønnelse og

hele det Indre er med stor Bekostning udmærket smag¬

fuldt og opbyggeligt udstyret.



Stift.

Aarhuus.

Ribe.

228

Herredets Navn.

Hjelmslev og Gjern.

Thyrsting og Vrads

Støvring og Gal¬

then.

Nørrehald, Gjerlev

og Onsild.

Sønder, Mols og

Østerliisberg.

Rougsø Sønder¬

hald og Nørre.

Lysgaard, Hids og

Houlberg.

Samsø og Thunø.

Bjerge og Hatting.

Ribe Provsti.

Andst Slaugs,

Malt og Gjørding.

Østerhorne, Vester¬

horne og Skads.

Hind, Bølling og

Nørre

Ulfborg, Skodborg

og Vandfuld.

Hjerm, Ginding og

Hammerum.

Elbo, Holmanns

Brusk og Jerlev.

Nørvang og Tørrild

Kirkernes

Antal

20.

22.

32.

33.

44.

36.

6.

26.

3.

31.

36.

35.

37.

42.

26.

26.

Hvormange

uden

Mangler

8.

12.

1.

3.

5.

2.

1.

3.

7.

4.

16.

(S

Kirkens Navn.

Voldby.

Greenaa.

Levring.

Veierslev.

Granslev.

Koldby.

Thunø.



mærkninger.

Eieren.

Frevskabet Frysenborg.

Byen

kefrue Hoff i Aalborg.

Frevskabet Frysenborg.

fjægermester de Lichten¬

berg til Bidstrup.

ev Danneskjold Samsø.

Aarhuus Domkirke.
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Synets Bemærkninger

Ogsaa denne Kirke har modtaget en stor og fuldstændig

Reparation, hvorved den er bleven meget forskjønnet.

*

Denne Kirke er i smuk og god Stand.

Kirken var smukt istandsat.

Ved den skete Hovedreparation var Kirken meget forskjønnet

og i særdeles god Stand. Synet fandt Opfordring til

i Almindelighed at udhæve med Paaskjønnelse den synlige

Omhu, hvormed Besidderen af Grevskabet Frysenborg

tager sig af sine Kirkers Forbedring og Forskjønnelse.

Intet fandtes at udsætte ved denne smukke og med saa

megen Omhu vedligeholdte Kirke.

Kirken er nu i alle Henseender i fuldkommen god og
pyntelig Stand.

Kirken er i meget god Stand.
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Justitsministeriet.

Ifølge den af Justitiarius i Høiesteret til Justitsministeriet derom gjorte

Indberetning udgjorde Antallet af de i Tidsrummet fra 3die Marts 1853

til 16de Febr. d. A.*) ved bemeldte Ret afgjorte Sager ialt 327, nemlig

af Ordenen 50 af Justitssager 270 og af anteciperede Sager 7.Af

Ordenens Sager henstode 11 upaadømte, af hvilke 3 vare optagne til Circu¬

lation blandt Rettens Tilforordnede, og de øvrige udsatte ifølge allerhøieste

Bevillinger, som vare forundte de vedkommende Parter efter derom indgivne

Ansøgninger.

* Under 27de Februar sidstl. har Justitsministeren ladet udgaae følgende

Circulære til samtlige Sessioner:

Efter Brevvexling med Krigsministeriet skulde jeg tjenstligst tilmelde

Sessionerne til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse:

1) at af det i Loven om Udskrivning til Landkrigstjenesten for Aaret 1854

af 17de Juli f. A. § 1 omhandlede Mandskab der er udskrevet til

Armeens Linie, vil der ikke blive indkaldt flere til Tjeneste end det

Antal, der allerede ifølge Repartitionen er bestemt til Indkaldelse, ialt

5750 Mand, medmindre uforudsete Forhold maatte indtræde og gjøre

en forøget Indkaldelse fornøden, og

at det i fornævnte Lovs § 2 omhandlede Mandskab, der ved den ud¬2)

gaaede Repartition er bestemt til Indkaldelse som Militærarbeidere,

ialt 1200 Mand, maa holde sig rede til at møde efter nærmere Ind¬

kaldelse, hvorimod det øvrige Mandskab af denne Klasse, der ved Re¬

partitionen er blevet forbigaaet, ei vil blive indkaldt.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 1ste Marts er udfærdiget allerhøieste Commissorier til efternævnte

Valgdirecteurer for de forskjellige Valgdistrikter til Provindsialstænder=For¬

samlingen for Hertugdømmet Slesvig:

For de 5 geistlige Distrikter:

1ste Kammerherre, Amtmand Stockfleth i Haderslev,for det

— 2det Amtmand Wolfhagen i Flensborg,

3die Kammerherre, Amtmand Grev Reventlow i Tønder,

4de Kammerherre, Amtmand Johannsen i Husum,
— 5te Amtmand Davids i Slesvig.

For det af Provsten for det adelige St. Johanneskloster og Medlem¬
af det Slesvigske Ridderskab dannede Valgdistrikt: Kammerherre,merne

v. Plessen i Eckernførde.Baron

For det af de større Godsbesiddere i Hertugdømmet Slesvig dannede

distrikt: Kammerherre Baron v. Plessen i Eckernførde.Vale

For Kjøbstædernes og Flækkernes Valgdistrikter:

1ste Overpræsident Lassen i Flensborg,detfor

2det Kammerherre, Amtmand Stockfleth i Haderslev,

3die og 4de Kammerherre, Amtmand Heltzen i Apenrade,

5te Kammerherre, Amtmand Grev Reventlow i Tønder,

*) Beretningen angaaende de i Høiesteretsaaret 1852—53 afgjorte Sager findes meddeelt

i Dep. Tid. for 1853 S. 462.



231

for det 6te og 7de Kammerherre, Amtmand Johannsen i Husum,
8de og 9de Amtmand Davids i Slesvig.

For Landvalgdistrikterne:

for det 1ste, 2det og 3die Kammerherre, Amtmand Stockfleth i Haderslev,
4de, 5te og 6te Kammerherre, Amtmand Heltzen i Apenrade,

7de og 8de Kammerherre, Amtmand Grev Reventlow i Tønder,
—

9de og 17de Amtmand Wolfhagen i Flensborg,

10de, 11te, 12te og 13de Kammerherre, Amtmand Johannsen
i Husum,

—14de, 15de og 16de Amtmand Davids i Slesvig.
For de blandede Valgdistrikter:

1ste Landfoged Carstens i Ærøeskjøbing,for det

2det Amtmand Knudsen i Burg.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Et Embede som Copist i den Kgl. Lands¬
over¬ samt Hof= og Stadsrets Brevskrivercontoir. Gage 400 Rd.

Et Embede som Copist i Kjøbenhavns Criminal= og Politirets Justits¬
contoir. Gage 400 Rd

Begge disse Embeder ere opslaaede vacante den 4de Marts.

Med Hensyn til det under 1ste Februar d. A. vacant opslaaede Em¬

bede som Sekretær ved Protokollerne i Høiesteret (Dep. Tid. Nr. 6 S. 86)

bemærkes, at der nu ifølge Lov af 3die Marts sidstl. er, fra 1ste April

d. A. at regne, med dette Embede forbundet en Gage af 800 Rd.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Kjøbeløv Sognekald

i Lollands=Falsters Stift. Reguleringssum 1726 Rd. Ny Ansættelse 384

Rd. Opslaaet vacant den 10de Marts.
—

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 2den Marts er Amtsforvalter og

Regimentsskriver for Frederiksborg Amistuedistrikt, Justitsraad C. A. E. Ben¬

zon, Ridder af Dannebroge, paa Ansøgning, i Naade entlediget med Pension,

fra 1ste April d. A. at regne. Under 3die s. M. er constitueret Postin¬

specteur for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, Grev C. Holck, allernaa¬

digst udnævnt til Postinspecteur for bemeldte Hertugdømmer. Under s. D.

er Postmester i Aarhuus, Kammerjunker, Baron C. Düring=Rosenkrantz,

paa Ansøgning, i Naade entlediget, fra 1ste April d. A. at regne.

Under 28de Februar er Tiende= ogUnder Indenrigsministeriet.

Landvæsenscommissær, Godsforvalter Torst, allernaadigst beskikket til Formand

for Tiendecommissionen for Holbek Amts østlige Distrikt, og Tiendecommissær,

Forpagter Dons paa Holbek Ladegaard, samt Forvalter paa samme Gaard

Exam. juris Kolby, og Landvæsenscommissær, Kammerraad Petersen til Svin¬

ninge Mølle, til Medlemmer af bemeldte Tiendecommission. Under s. D. er

Tiendecommissær Exam. juris Lytzhøft i Kallundborg allernaadigst beskikket

til Formand for Tiendecommissionen for Holbek Amts vestlige Distrikt, og

Tiendecommissærerne, Gaardfæster Fraas tilPhilipsdal, og Engvandingsmester

Tind af Adelersborg, samt Cand. pharm. Lacoppidan til Ubberupgaard, til

Medlemmer af bemeldte Tiendecommission. Under s. D. er Kammerraad

v. Støcken til Nibstrup allernaadigst udnævnt til Formand for Tiendecom¬
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missionen for Børglum og Dronninglund Herreder under Hjørring Amt,

samt Proprietær Nyholm til Kjølskegaard, og Proprietær Gleerup til Knudseie,
til Medlemmer af bemeldte Tiendecommission; Prokurator Aagaard i Hjør¬

ring til Formand for Tiendecommissionen for Venneberg og Horns Herreder

under Hjørring Amt, samt Proprietær Nielsen til Nørreknuden, og Gods¬

forvalter Heibrock paa Børglumkloster, til Medlemmer af samme Tiendecom¬
mission; Proprietær Plesner til Langeslund til Formand for Tiendecommis¬

sionen for Hvetbo og Østerhan Herreder under Hjørring Amt, samt Exam.

juris Hoff til Vestrup Mølle og Forpagter Hoyer. paa Jægerum til Medlem¬

mer af samme Tiendecommission. Under s. D. er der meddeelt allerhøieste

Confirmation paa en af Magistraten i Kjøge under 7de Decbr. f. A. ud¬

færdiget Beskikkelse for Exam. juris P. I. Haagensen til at være Mægler i

bemeldte Kjøbstad. Under s. D. ere de paa Oberstlieutenant og Chef for

Helsingørs borgerlige Artillericorps G. A. Gradmann, Ridder af Dannebroge,

og Skibsklarerer K. Gad, Ridder af Dannebroge, faldne Valg som borger¬

lige Raadmænd i Helsingør allernaadigst approberede. Under s. D. er Over¬

krigscommissær C. Christensen, paa Ansøgning, allernaadigst entlediget som

Medlem af Tiendecommissionen for Aalborg Amts østre Distrikt.
2

Under Justitsministeriet. Under 28de Februar er Stiftslæge ved

Vallø Stift, Cancelliraad J. F. Steenberg, Ridder af Dannebroge, aller¬

naadigst udnævnt til virkelig Justitsraad.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 6te Februar har Hans Majestæt, under Ministeriet for Hertugdømmerne

Holsten og Lauenborg, allernaadigst udnævnt: Justitsraad Dr. juris C. F. A.

Ostwald til Chef for det med Ministerial=Sekretariatet forbundne Bureau for

Redactionen af „Gesetz= und Ministerialblatt,“ hvorhos han tillige er comit¬

teret til at udføre andre Ministerial=Hverv; fungerende Ministerial=Sekretær

Kammerjunker G. L. v. Linstow til Ministerial=Sekretær; de fungerende Con¬

toirchefer, Kammerjunker C. C. S. v. Stemann, Cancellisekretær E. C. v.

Harbou, H. A. Springer, G. H. Mackeprang, T. G. F. S. Krichauff, G.

F. Lüders, C. N. Bachmann og W. E. Müllenhoff til Contoirchefer; sun¬

gerende Contoirchef og Hovedrevisor C. I. Maes til Hovedrevisor (Chef for

det nuværende første Contoir under det fjerde Ministerial=Departement); fun¬

gerende Hovedrevisor A. G. T. Paulsen til Hovedrevisor; Fuldmægtig under

det forrige Rentekammer, Kammerraad F. Suhr, de fungerende Fuldmægtiger

C. F. Meyersahm, A. Schow, W. C. H. Fürst og C. F. Insten, de fun¬

gerende Cancellister, Kammerjunker W. C. I. G. v. Levetzau og H. C. Bähr,

samt Assistenterne W. P. E. v. Rumohr og C. J. L. Scholtz, til Fuld¬

mægtiger; de fungerende Cancellister I. L. Wittrock, T. Schultze og J. H.

C. Grude, samt Assistent, Overrets=Auscultant A. v. Rosen, til Cancellister:

de fungerende Revisorer F. W. Gehrkens, A. F. W. Bornemann og I.

Bielenberg til Revisorer; fungerende Revisor F. E. Rohde til Revisor i Con¬

toirafdelingen for Administrationen af Brandforsikkringsvæsenet; fungerende

Journalfører H. C. A. Jacobsen til Journalfører og Registrator. Under

10de s. M. er Organist og Skolelærer P. H. Hoyer i Borsfleth allernaa¬

digst udnævnt til Organist, Klokker og Skolelærer i Curau under Ahrens¬
boeck Amt.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 3die Marts sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov angaaende de Arbeider, der til Anlæg af Hovedlandeveie

i Nørrejylland blive at udføre i Finantsaaret 1854—55 og at pro¬

jectere til Udførelse i Finantsaaret 1855—56 for den almindelige

Peikasses Regning, m. v.:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
§ 1.

Det Beløb, som ved Finantsloven for Aaret 1854—55 bliver bevilget

til Anlæg af Hovedlandeveie i Nørrejylland for den almindelige Veikasses

Regning, bliver at anvende til Udførelsen af følgende Arbeider, saavidt til¬

strække kan, og i den her angivne Følgeorden:

1. Paa Hovedlandeveisgaden gjennem Varde:

Brolægning paa 1590 □ Favne.

Til Hovedlandeveien over Frederikshavn Kjøbstads Grund:2.

Anskaffelsen af 1568 □ Favne eqvarerede og 235 □ Favne spaltede

Brosteen samt 78 □ Favne afbanede Randsteen.

3.Paa Hovedlandeveien mellem Hobro og Aalborg:

a. over Vebbestrup og Ganderup Marker: Jord= og Chausseearbeide

paa 2410 Favne;

over Vebbestrup, Rold, Skjørping og Gravlev Sognes Marker:b.

Jordarbeide paa 740 Favne; Opførelsen af en Bro, Anskaffelse

af Chausseesteen og harpet Gruus til 1 Miil 1135 Favne og af

Vrosteen til 25 Favne.
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4. Paa Hovedlandeveien mellemRingkjøbing og Varde, paa Strækningen

fra Tarm til Amtsgrændsen ved Starbek Mølle:

Jordarbeide paa 1 Miil 3590 Favne og Opførelsenaf 3 Broer.

Paa Hovedlandeveien mellem Aarhuus og Ringkjøbing, paa Stræknin¬5.

gen fra Galthen til Framlev:
—

Chaussering paa 1 Miil 1094 Favne.

6. Paa Hovedlandeveien mellem Aarhuus og Ringkjøbing:

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa omtrent 1' Miil mellem Fram¬

lev og Aarhuus By.

7. Paa Hovedlandeveien mellem Viborg og Randers:

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa den 1 Miil 3380 Favne lange

Strækning mellem Viborg og Ørum.

Paa Hovedlandeveien mellem Holstebro og Ottesund:8.

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa omtrent 2 Miil mellem Holste¬

bro og Struer, herunder indbefattet Ombygning af Broen over Stor¬

aaen i Holstebro Kjøbstad.

Paa Hovedlandeveien mellem Ringkjøbing og Holstebro:9.

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa omtrent 3 Miil mellem Ring¬

kjøbing By og Ulfborg.

Paa Hovedlandeveien mellem Hobro og Aalborg:10.

Jordarbeide paa 470 Favne ved Gravlev By.

Paa Hovedlandeveien mellem Viborg og Randers:11.

Anskaffelsen af 1600 Cubikfavne Chausseesteen til Strækningen, omtrent

11 Miil, mellem Ørum og Læsten; og

Paa Hovedlandeveien mellem Hobro og Aalborg:12.

Anskaffelsen af Chausseesteen og harpet Gruus til 1 Miil 2050 Favne

samt Brosteen til 30 Favne Vei og 150 løbende Favne Rendesteen

over Gravlev, Buderup og Ellitzhøi Sognes Marker.

§ 2.

I Finantsaaret 1854—55 skulle de fornødne Forarbeider foretages til at

nedenstaaende Anlæg af Hovedlandeveiene i Nørrejylland kunne komme til Udfø¬

relse i Finantsaaret 1855—56, forsaavidt de Beløb, som dertil udfordres, maatte

blive bevilgede i Finantsloven for sidstnævnte Aar, eller i modsat Fald saa¬

snart dette efterhaanden kan skee efter den heri angivne Følgeorden:

A. Paabegyndte Arbeider, som skulle fuldføres:

1. Paa Hovedlandeveisgaden gjennem Frederikshavn Kjøbstad:

Brolægning af den saakaldte Havnevei paa 470 Favne Længde og

Anskaffelse af Materialier til den øvrige Brolægning.
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Hobro og Aalborg:2. Paa Hovedlandeveien mellem

Fuldførelsen af en Strækning paa 2 Miil 3240 Favne fra Gandrup

over Rold og Gravlev til Ellitzhøi.

3.Paa Hovedlandeveien mellem Varde og Ringkjøbing:

Fuldførelsen af en Strækning paa circa 2 Miil fra Tarm til Starbek

Mølle.

4. Paa Hovedlandeveien mellem Aarhuus og Ringkjøbing:

Fuldførelsen af en Strækning paa 1 Miil 1560 Favne over Framlev,

Braband og Aarhuus Marker.

5. Paa Hovedlandeveien mellm Viborg og Randers:

Fuldførelsen af den 1 Miil 3380 Favne lange Strækning mellem Vi¬

borg og Ørum.

6.Paa Hovedlandeveien mellem Holstebro og Ottesund:

Fuldførelsen af en Strækning paa circa 2 Miil mellem Holstebro og

Struer.

7. Paa Hovedlandeveien mellem Ringkjøbing og Holstebro:

Fuldførelsen af den circa 3 Miil lange Strækning mellem Ringkjøbing

og Ulfborg; og

8. Paa Hovedlandeveien mellem Viborg og Randers:

Fuldførelsen af den circa 1½ Miil lange Strækning mellem Ørum og

Læsten.

B. Nye Arbeider, som skulle paabegyndes:

1. Hovedlandeveisgaden gjennem Holstebro Kjøbstad:

Anskaffelse af Materialier til Brolægning af Nørregade, Torvet, lille

Østergade og Søndergade.

2. Paa Hovedlandeveien mellem Holstebro og Ottesund:

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa circa 1½ Miil fra Struer til

Ottesund.

3. Paa Hovedlandeveisgaden gjennem Skanderborg Kjøbstad:

Omlægning af den deraf tilbagestaaende Decl.

4. Paa Hovedlandeveien mellem Ringkjøbing og Holstebro:

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa circa 2½9 Miil fra Ulfborg til

Holstebro.

Paa Hovedlandeveien mellem Viborg og Randers:5.

Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa circa 3 Miil fra Læsten til

Over=Fussing; og

6. Jord=, Bro= og Steenkiste=Arbeide paa saa store Strækninger af Ho¬

vedlandeveiene imellem Hobro og Aalborg og imellem Aarhuus og
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Ringkjøbing, som efter de bevilgede Pengemidler kunne tages under

Arbeide.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 9de Februar sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Jagtlov for Færøerne:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
§ 1.

Iagtretten paa Færøerne tillands følger med Grunden og maa ikke

fra denne.skilles

I et Fællig i Hange eller Bø har enhver Eier eller Bruger lige Iagt¬

ret. Naar det halve Antal af Eierne eller Brugerne i et Fællig, som eie

eller bruge idetmindste Halvdelen af det til Fælliget hørende Marketal, ved¬

tager, at der ikke maa skydes i Haugen, da skal deres Bestemmelse være bin¬

dende for de andre Medeiere eller Medbrugere.

§ 2.

Iagtretten tilsøes er fri for Alle, dog med de Indskrænkninger, som

fastsættes i denne Lovs §§ 3, 5, 7 og 8.

§ 3.

Fra 1ste Marts til 15de August maa Ingen, hverken Eier, Bruger

eller Uvedkommende, skyde inden en halv Miils Afstand fra et fredlyst Fugle¬

bjerg tilhavs, og inden en Fjerdingveis Afstand fra Fuglebjergets Ydersider

langs Landet, eller inden saadanne Grændser langs Landet, som nærmere

betegnes ved Fredlysning. Ved fredlyste Urer skal ligeledes al Skyden være

forbudt i en halv Fjerdingveis Afstand fra Uren i Tidsrummet fra 1ste

Marts til 15de August, og for hele Aaret, hvor Skarveurer fredlyses.

Ligeledes skal al Skyden være forbudt ved Myggenæsholmen i samme Af¬

stand fra Holmen som ved fredlyste Fuglebjerge i Tidsrummet fra 25de Ja¬

nuar til 25de October.

§ 4.

Ingen uden Beboerne af den Bøigd til hvilken Bjerget hører, maa

tage Hellefugl, og ingen Uvedkommende maa ved det saakaldte Omanflei

forstyrre Fuglens Fred.

§ 5.

Hvor der er fredlyst Later eller andre under Landet til Sælhundefangst

fredlyste Steder, maa ingen Uvedkommende løsne noget Skud inden en Fjer¬

dingveis Afstand fra disse Steder.
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§ 6.

Hvorledes der iøvrigt skalforholdes med Fuglefangst i Urer, Fugle¬

bjerge og andre Steder, samt med Hensyn til Omanflei og Sælhundefangst,

vil beroe paa Grundbesiddernes Overenskomst.

§ 7.

Ingen maa paa Færøerne nogensteds dræbe Ederfugle tillands eller

tilvands paa nogensomhelst Maade. Forseer Nogen sig herimod, da skal han

bøde 80 ß. for hver dræbt Ederfugl og har desuden at erlægge de Bøder,

som han ved Overtrædelse af denne Lov maatte have paadraget sig.

§ 8.

Ved fredlyste Steder for Ederfugle maa ingen Uvedkommende skyde in¬

den en Fjerdingveis Afstand fra det fredlyste Sted.

§ 9.

Rovfugle maa Enhver skyde eller dræbe i Bø eller Hauge, naar han

ikke derved forseer sig imod de med Hensyn til Gang i Haugen foreskrevne

Regler.

§ 10.

Vil Nogen have Fuglebjerg, Ur, Later eller andre Steder fredlyste,

har han at anmelde saadant for Retten, som da aarligen paa Vaarthingene

har at lyse Fred over de ommeldte Steder, uden Udgift for Grundbesidderen,

dog kun hvor disse Steder forinden af kyndige og uvillige Mænd, som

dertil, ligeledes uden Udgift for Grundbesidderen, udnævnes af Retten, ere

erkjendte for hensigtsmæssige til Fredlysning.

§ 11.

Det skal være de Personers Pligt, der som Lodser føre de fra Udlandet

ankomne Skibe i Havn, at gjøre Skibsførerne opmærksomme paa, hvilke

Steder paa Øerne der ere fredlyste, samt paa de bestaaende Forbud imod

at skyde inden den bestemte Afstand fra samme. Og, skjøndt en saadan

Skipper vil have at staae til Ansvar for de Skud, der, udenfor Nødvendig¬

hedstilfælde, maatte løsnes fra Skibet, skal han dog have Regres til Lodsen,

hvis Skuddet er blevet Løsnet, medens denne var ombord, og Skipperen kan

oplyse, at Lodsen ei har givet ham den befalede Advarsel.

§ 12.

Hvo, som gjør sig skyldig i Overtrædelse af denne Lov, skal bøde fra

1 til 10 Rigsbankdaler til Fattigvæsenet, alt efter Forseelsens Størrelse; og

dersom den, der engang er straffet for ulovlig Iagt, atter gjør sig skyldig

deri, skulle desuden hans Iagtredskaber fratages ham og sælges til Fordeel

for Fattigvæsenet. Den ved ulovlig Iagt gjorte Fangst skal saavelsom Mulk¬

ten for Drab af Ederfugle tilfalde Fattigvæsenet.
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§ 13.

Alle Sager angaaende Overtrædelse af denne Lovs §§ 3, 5 og 7 skulle

behandles som offentlige Politisager, og har vedkommende Øvrighed, enten

den ifølge Angivelse fra den Forurettede eller Andre, eller paa anden Maade,

maatte være kommen til Kundskab om den begaaede Forseelse, at undersøge

Sagen og hænde Dom over den Skyldige.

Dog er det ikke den, der ved en saadan Overtrædelse finder sig for¬

urettet, formeent paa egen Regning at anlægge og forfølge Sagen desan¬

gaaende, naar han hertil maatte finde Anledning, saasom naar Øvrigheden i

et enkelt Tilfælde maatte have fundet, at der ikke var fremkommet tilstrækkelig

Oplysning til paa Grund deraf at iværksætte offentlig Paatale.

Alle andre Sager i Anledning af Overtrædelser af de i denne Lov

indeholdte Forskrifter blive at behandle efter de for private Politisagers Be¬

handling gjældende Regler.

§ 14.

De i Reskriptet af 23de Juni 1784 indeholdte Bestemmelser skulle,

forsaavidt de ikke ere optagne i denne Lov, være ophævede.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Forordning angaaende Hertugdømmet Slesvigs Forfatning.

(Sluttet. See Nr. 11 og 12 S. 153—177.)

Tillæg Litr. C.

Forordning af 15de Mai 1834 angaaende Provindsialstæn¬

dernes Indretning i Hertugdømmet Slsesvig forandret i

Overensstemmelse med Bestemmelserne i Forordningen af

15de Februar 1854 angaande Hertugdømmet Slesvigs For¬

fatning.

§ 4.

En af Os udnævnt Valgdirecteur kan ikke vælges af den Valgforsam¬

han er beskikket til at lede; derimod fortaber han ikke derved den Valg¬ling,

ret, som maatte tilkomme ham.

§ 5.

For ethvert Valgdistrikt vælges ligesaamange Suppleanter som Depu¬

terede. Suppleanterne træde i de Deputeredes Sted og indkaldes, naar

disse ere forhindrede fra at møde i Stænderforsamlingen, istedetfor dem.

§ 6.

De Deputerede og Suppleanterne vælges stedse umiddelbart af de Valg¬

berettigede og ved Stemmefleerhed.
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§ 7.

De Deputerede og Suppleanterne vælges paa 6 Aar, hvilke dog, naar

et overordentligt Valg af Deputerede og Suppleanter finder Sted i et eller

andet Valgdistrikt i Anledning af Vacancer, til hvis Besættelse ingen Sup¬

pleant haves, blive at beregne fra den Tid, da det nærmest foregaaende al¬

mindelige Valg er foretaget. De Udtrædende kunne vælges paany.

§ 8.

Valgretten maa stedse udøves personlig.

§ 10.

Ingen kan fordi han i samme Valgdistrikt besidder flere Eiendomme

der hver for sig hjemle Valgret, være berettiget til stere Valgstemmer. Der¬

imod kunne forskjellige Eiendomme i samme Valgdistrikt, hvoraf ingen hver

for sig begrunder Stemmeret, lægges sammen, for at begrunde slig Rettighed.

§ 12.

Den, som vælges til Deputeret eller Suppleant, er pligtig til, strax

naar det tilmeldes ham, at give Tilstaaelse for Modtagelsen af denne Med¬

delelse, samt, hvis han ikke kan antage Valget, da tillige derom at gjøre

Anmeldelse. Vi gjøre iøvrigt Regning paa, at de Mænd, som ved deres

Medborgeres Tillid ere kaldte til Sæde i Stændernes Forsamling, ikke uden

sær vægtige Grunde ville undslaae sig for at modtage Valget.

§ 13.

De Godser, som udøve Politimyndighed over deres Underhørende, eller

som have en Skatteværdi af idetmindste 50,000 Rigsdaler, udgjøre kun et

Valgdistrikt.

Enhver Godsbesidder, som har de ellers dertil fornødne Egenskaber, er

valgberettiget, og kan vælges.

§ 14.

De til Godsbesidderne (§ 13) ikke henhørende valgberettigede Landeien¬

domsbesiddere, Bønder, Fæstere og Arvefæstere i Amterne, Landskaberne og

de adelige Distrikter, saavelsom Beboerne af de Flækker, som fornemmelig

drive Avlsbrug, vælge deres Deputerede i forskjellige Valgdistrikter saaledes,

at der i ethvert Valgdistrikt vælges en Deputeret.

Naar Bygninger i Landdistrikterne ere ansatte til Bygningsskat, da

bringes Brandassurance=Værdien af disse Bygninger paa samme Maade i

Anslag, som Skatteværdien af en Landeiendom. Besiddelsen af en saadan

Bygning er altsaa og i det Tilfælde, at den ikke er forbunden med nogen

Jordeiendom, tilstrækkelig til Valgberettigelse, ifald Assuranceværdien beløber

sig idetmindste til 300 Rigsdaler.

I Henseende til Kjøbstæderne Burg og Ærøeskjøbing saavelsom Byen
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Marstal, som ere forbundne med Øerne Femern og Ærø til fælleds Valg,

bestemmes Valgberettigelsen og Valgbarheden efter det for Kjøbstæderne fast¬

satte Forhold, og de Valgberettigede i disse tvende blandede Distrikier kunne

saavel vælge Kjøbstadbeboere som Besiddere af smaae Landeiendomme fra

deres Distrikter til Deputerede.

§ 16.

I de Distrikter, for hvilke Bygningers Forsikkring i Brandkassen ikke

er lovbefalet, træder i Henseende til de Bygninger, der ikke ere assurerede i

nogen Brandforsikkringskasse, den Sum, hvortil disse Bygninger i Overens¬

stemmelse med §§ 15 og 18 af Forordningen af 15de December 1802, an¬

gaaende Afgift af Besiddelse, Nytte og Brug af faste Eiendomme, ere tare¬

rede istedetfor den til Bestemmelse af Valgberettigelse fastsatte Assurance¬

værdi.

§ 17.

For ethvert Valgdistrikt ville Vi udnævne en Valgdirecteur, som, saa¬

fremt han endnu ikke har aflagt Erd til Os, har til Vort Ministerium for

Hertugdømmet Slesvig at indsende en skriftlig Eed hvorved han tilsiger

Troskab imod Os og redelig Opfyldelse af de ham i hans Egenskab som

Valgdirecteur paahvilende Pligter. Ifølge den af ham aflagte Eed skal

han være forbunden til troligen og redeligen at varetage, hvad der paalig¬

ger ham i det ham anbetroede Kald.

§ 18.

Til Medvirkning ved Valghandlingen og Protokolføringen skulle stedse

Valgassistenter og Valgsekretærer være tilstede, hvilke udnævnes af Valgdi¬

recteuren, men stedse kun for den hvergang forestaaende Valgforretning. Ere

de saaledes udnævnte Mænd endnu ikke tagne i Eed, skulle ogsaa de skrift¬

ligt aflægge Troskabseed (§ 17) og indsende samme til Valgdirecteuren.

Ved den af dem aflagte Eed skulle de være forbundne til redelig Opfyldelse

af de Pligter, der paaligge dem i den dem anviste Stilling.

Der skulle være fire Valgassistenter. I Kjøbstæderne vælger Valgdirec¬

teuren dem fornemmelig blandt de deputerede Borgere eller andre Indvaa¬

nere, der i fortrinlig Grad besidde deres Medborgeres Tillid; paa Landet blandt

de allerede valgte Forstandere, Repræsentanter og Befuldmægtigede, eller i

Mangel af disse blandt de meest ansete Grundeiere i Valgdistriktets forskjel¬

lige Dele. Antallet af Valgsekretærerne, som tilligemed de øvrige Valgem¬

bedsmænd have Stemmeret ved Afgivelsen af Kjendelser, bestemmes til to.

I Godsbesiddernes Valgsorsamling blive Landraader og Distriktsdeputerede,

eller, naar deres Tal ikke skulde tilstrække, andre Godsbesiddere udnævnte til

Valgassistenter og Valgsekretærer.
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Skulde en Valgassistent eller Valgsekretær afgaae, da bør Valgdirec¬

teuren ufortøvet igjen besætte Pladsen, og om muligt iagttage dette endog i

det Tilfælde, at Vacancen indtræffer under Valgforretningen og altsaa førend

Valgets Slutning, for at det fulde Antal af Valgembedsmænd kan være

tilstede og Tilfælde af Stemmelighed undgaaes.

Men skulde Stemmelighed indtræde, da gjør den Stemme Udslaget, der

afgives af den, som har Forsædet.

§ 19.

For ethvert Valgdistrikt skal Valgdirecteuren forfatte en Liste over de i

samme værende valgberettigede Indvaanere, hvilken derefter skal gjennemgaaes

af ham i Forening med samtlige Valgassistenter og Valgsekretærer, og, naar

den er udfærdiget, underskrives af samtlige Embedsmænd.

§ 20.

De Embedsmænd, som efter deres Stilling kunne give officiel Oplys¬

ning angaaende, hvorvidt Indvaanerne i et Valgdistrikt kunne fyldestgjøre de

lovbestemte Betingelser for Valgret, skulle paa Valgdirecteurens Forlangende

uopholdeligt meddele ham alle Fortegnelser, Extracter og Efterretninger, som

han maatte behøve ved Affattelsen af ovennævnte Liste.

§ 21.

Denne Liste paa hvilken ogsaa Valgdirecteurernes Navne, forsaavidt

disse besidde de Egenskaber, som udkræves for at kunne deeltage i Valgene,

blive at optage, skal, forsynet med en kort og fattelig Oversigt over de lov¬

bestemte Betingelser for Valgret i Valgdistriktet, i det seneste 8 Uger før

Valget, offentlig fremlægges og uddeles til Distriktets Embedsmænd og Præ¬

ster. At dette er skeet, bringes derester til offentlig Kundskab paa den Maade,

som Distriktets Omfang og sammes Bestanddele maatte udfordre, enten i en

Avis eller i Ugebladene eller i de enkelte Sogne paa den ved andre Bekjendt¬

gjørelser brugelige Maade.

§ 22.

I Kjøbstæderne og de dertil henlagte Byer bliver Listen, som til Efter¬

syn maa være tilstede hos Byskriveren eller Stedets Øvrighed, ogsaa at hen¬

lægge paa Raadhuset eller Thingstedet; i Valgdistrikterne paa Landet hen¬

lægges Exemplarer af samme til Eftersyn hos Præsterne og hos de i Sog¬

nene bosatte Embedsmænd.

§ 23.

For Godsbesidderne har Valgdirecteuren at kundgjøre Listen paa den

for andre Bekjendtgjørelser brugelige Maade.

§ 24.

Dersom Nogen maatte finde, at i disse saaledes (§§ 21—23) til of¬
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fentlig Kundskab bragte Lister nogen Beboer af Valgdistriktet er optaget som

valgberettiget og valgbar, uden at have de dertil fornødne Egenskaber, eller

at Nogen er forbigaaet, som besidder disse Egenskaber, da kan han derom

fremsætte Andragende for Valgdirecteuren, med Angivelse af de Grunde,

hvorpaa han støtter samme. Men et saadant Andragende skal, naar det

gaaer ud paa at Nogen yderligere skal optages paa Valglisten, indgives in¬

den 14 Dage fra den Tid af at regne, da Forskrifterne i §§ 21, 22 og 23

fuldstændigen ere bragte til Udførelse; et senere indgivet Andragende af den

Beskaffenhed tages ikke i Betragtning ved det forestaaende Valg. Efter Ud¬

løbet af denne Frist berammes af Valgdirecteuren en Termin til Prøvelse

og Afgjørelse af de indkomne Bemærkninger og Erindringer ved Valglisterne.

§ 25.

Til denne Termin kalder han ikke blot Valgassistenterne og Valgsekre¬

tærerne, men ogsaa de paagjældende Personer. Efterat han da paa den fast¬

satte Dag har gjort Valgembedsmændene bekjendte med de til ham indkomne

Bemærkninger om Rigtigheden og Fuldstændigheden af Fortegnelserne, hvorved

de desangaaende indgivne Andragender tillige skulle forelægges, har han til¬

ligemed Valgembedsmændene at modtage nærmere Forklaring af de paagjæl¬

dende Personer, der ere mødte, og efterat Sagen er tilstrækkelig forberedet,

blive de fremsatte Indsigelser paakjendte af Directeuren, Valgassistenterne og

Valgsekretærerne, og den hele Forhandling ved en af Valgsekretærerne tilført

en Protokol, der underskrives af samtlige de nævnte Valgembedsmænd, og i

hvilken ogsaa Grundene for Kjendelserne bør optages.

§ 26.

Naar ifølge disse Kjendelser Listen er bleven berigtiget og samtlige Valg¬

embedsmænd have underskrevet samme, eller naar 14 Dage ere forløbne siden

Listens Udlæggelse, uden at der derimod ere fremkomne Bemærkninger eller

Indsigelser, saa bliver den at trykke som Grundlag for det forestaaende Valg

og et Exemplar snarest muligt at tilstille enhver Valgberettiget.

§ 27.

For saameget som muligt at lette Valgdirecteuren de med Tiden for¬

nødne Berigtigelser i Valglisten, skulle de Embedsmænd, der ere pligtige til

at meddele ham de til denne Listes Affattelse fornødne Extracter, Fortegnel¬

ser og Efterretninger (§ 20), paa samme Maade tilholdes, i Løbet af hvert

Aars Mai Maaned at underrette ham om alle de Forandringer, som siden den

sidste officielle Meddelelse har fundet Sted, og som kunne have Indflydelse

paa Valglisten.

§ 28.

Enhver Valgdirecteur skal betimeligt, og idetmindste 8 Dage iforveien,
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paa den i § 21 foreskrevne Maade kundgjøre Dagen, paa hvilken Valget

skal finde Sted, med Tilkjendegivelse af Stedet, hvor Valghandlingen foreta¬

ges, samt opfordre Vælgerne til at møde til den bestemte Tid i Valgforsam¬

lingen, for der at nævne de Personer, som de ønske valgte til Deputerede

eller Suppleanter.

§ 29.

Paa Valgdagen forsamle Valgdirecteuren, Valgassistenterne og Valg¬

sekretærerne sig i Valglocalet, til hvilket vel foruden de Valgberettigede ogsaa

Andre tilstedes Adgang, dog saaledes, at hine derved ikke hindres i Udøvel¬

sen af deres Valgret. Valgdirecteuren, som har Forsædet, aabner Valg¬

handlingen med Oplæsning af sit Commissorium, hvori Vælgernes Rettig¬

heder og Pligter korteligt ere sammenfattede, gjør alle Vedkommende op¬

mærksomme paa Handlingens Vigtighed, og førger isærdeleshed for Ordens

Overholdelse.

§ 30.

Skulde Nogen paa denne Dag fremsætte den Indsigelse mod Valglisten,

at Beboere af Valgdistriktet ere optagne paa samme uden at besidde de for¬

nødne Egenskaber, skulle Valgembedsmændene nærmere undersøge samme, og,

efterat saavidt muligt have indhentet Oplysninger, afsige en Kjendelse, an¬

gaaende Indsigelsens Gyldighed eller Ugyldighed, som tilligemed Grundene

bliver at tilføie Protokollen.

§ 31.

Valgassistenterne (§ 29), som tilligemed Valgsekretærerne erholde de for

dem bestemte Pladser anviste af Valgdirecteuren, skulle ved hver Stemmegiv¬

ning nævne de enkelte Vælgeres Navne, og give alle fornødne Oplysninger,

som de ere istand til at meddele.

§ 32.

Over alle ved Valgforsamlingen forefaldende Forhandlinger føres en

Protokol af een af Valgsekretærerne efter Valgdirecteurens nærmere Anviis¬

ning. Men desuden skulle særlige Protokoller over Stemmegivningen føres

af de tvende Sekretærer, og det saaledes, at een af dem ved enhver Vælgers

Navn anfører de Personers Navne, paa hvilke han har stemt, men den an¬

den ved enhvers Navn antegner de Stemmer, der ere faldne paa ham.

§ 33.

Naar Valgembedsmændene tillige ere Vælgere, afgive de først deres

Stemmer. Derpaa opraaber Valgdirecteuren Vælgerne hver for sig til

Stemmegivning efter en vis Orden, som skal være grundet paa en fast og

forud bekjendtgjort Regel. Dersom en Vælger ikke er tilstede, naar han

efter denne Orden opraabes, da bør Valghandlingen ikke derved opholdes,
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men skal fortsættes. Men ved sammes Slutning skulle Navnene paa dem,

der ved det første Opraab ikke vare tilstede, endnu engang opraabes, og de,

som da ikke melde sig, blive for denne Gang at forbigaae ved Stemmegiv¬

ningen.

§ 34.

For enhver Deputeret, som Distriktet har at afgive til Stænderforfam¬

lingen, nævner enhver Vælger de tvende valgbare Personer, som han ønsker

valgte (§ 5), og betegner dem saa nøie som muligt ved Stemmegivningen,

der bør omfatte det hele Antal af Deputerede. Sekretærerne antegne samt¬

lige afgivne Stemmer paa den foreskrevne Maade i deres Protokoller, jevnføre

samme ved enhver enkelt Stemmegivning, og oplæse det Tilførte tydeligt,

hvorpaa den Vælger, der har afgivet Stemme, træder tilbage.

§ 35.

Skulde nogen Vælger nævne saadanne Individer der ikke kunne væl¬

ges, da bør den fornødne Oplysning og Forklaring meddeles ham, og til¬

lige tilkjendegives ham, at det staaer ham frit for at stemme paa saadanne

Indvaanere af Valgdistriktet, som ere valgbare. Dog skal han ikke strax op¬

fordres til Afstemning, men træde tilbage og gives ham Tid til Overveielse

indtil Valghandlingens Slutning, og bliver han da paany at fremkalde til

Stemmegivning.

§ 36.

Enhver, som maatte finde i nogen Henseende at have Erindringer at

fremsætte mod den Fremgangsmaade, der bruges ved Valghandlingen, kan

indtil Resultatet af Stemmegivningen er fundet for Valgembedsmændene

fremføre samme og sine derpaa støttede Anker tilligemed de Grunde, hvor¬

paa de ere byggede. Valgembedsmændene skulle strax undersøge Ankerne og,

efterat behørig Forhandling har sundet Sted, paakjende dem. Saavel An¬

kerne tilligemed de derfor anførte Grunde, som den publicerede Kjendelse i

Forening med Motiverne for samme, tilføies Protokollen, Kjendelsen lægges

til Grund ved den videre Forhandling og Valghandlingen nyder Fremme

§ 37.

Naar samtlige tilstedeværende Vælgere paa den foreskrevne Maade have

erholdt Adgang til Stemmegivning, jevnføres Protokollerne paany og oplæ¬

ses til den Ende lydeligt, hvorhos de Feiltagelser, der maatte være indløbne,

berigtiges. Finder Stemmegivning Sted i flere Møder, maa saadant skee

ved Slutningen af ethvert Møde. Naar saaledes alle til Stemmegivningen

henhørende Forretninger ere foretagne, blive, for at Resultatet deraf kan

udbringes, de Stemmer, som ere faldne paa enhver Valgbar, optalte, og

efter enhver Optælling Antallet af Stemmerne antegnet i Protokollerne,
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der, saavelsom Forhandlings=Protokollen, efterat Handlingen fuldkommen er

tilendebragt, underskrives af Valgdirecteuren, Valgassistenterne og Valgsekre¬

kærerne.

§ 38.

I de Distrikter, der kun skulle udvælge een Deputeret, skal den ansees

som valgt Deputeret, der har erholdt de fleste Stemmer, og som Suppleant

den, hvem efter ham de fleste Stemmer ere tilfaldne. Paa samme Maade

skulle i de Distrikter fra hvilke flere Deputerede sendes til Stænderforsam¬

lingen, de, der, indtil det lovbestemte Antal af Deputerede fuldstændigen er

bleven udbragt, have havt flere Stemmer end nogen anden, erklæres for De¬

puterede, og de, der efter dem, indtil det foreskrevne Antal af Suppleanter er

tilveiebragt, have havt de fleste Stemmer, erklæres for udvalgte Suppleanter,

og indkaldes i fornødent Fald til Stænderforsamlingen i den Orden, hvori

de have faaet fleest Stemmer. Have flere af dem, der ifølge Ovenstaaende

kunde komme i Betragtning som Deputerede og Suppleanter, erholdt lige¬

mange Stemmer, bliver det ved Lodtrækning at bestemme, hvo af dem der

skal have Fortrinet. Lodsedlerne tilberedes af en af Valgsekretærerne. For

dem, der maatte være fraværende, skeer Lodtrækningen ved Vælgere, som

Valgdirecteuren dertil opfordrer.

§ 39.

Udfaldet af Valget kundgjøresved Valgdirecteuren i hans Valgdistrikt

og indberettes til Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig, til hvilket

Protokollerne tillige indsendes.

§ 40.

Saasnart Indberetningen og Protokollerne angaaende de foretagne Valg

ere indkomne til Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig fra samtlige

Valgdistrikter, ville Vi afgive Vor allerhøieste Resolution angaaende dem,

der behøve Vor Tilladelse til at modtage Valg, Derefter skal Resultatet af

samtlige Valg bringes til offentlig Kundskab.

§ 41.

Naar Stænderne skulle samles, ville Vi indkalde samme ved et Patent,

hvori Dagen, da Forsamlingen skal aabnes, er fastsat. Uden saadan Ind¬

kaldelse kan ingen Forsamling af Stænderne finde Sted. Stænderforsamlin¬

gen ophører strax med sine Functioner og adskilles, saasnart det ved Vor

Commissarius er tilkjendegivet den, at den er ophævet.

§ 42.

Til Forsamlingssted for de Deputerede for Hertugdømmet Slesvig be¬

stemme Vi indtil videre Kjøbstaden Flensborg.

I denne skal til den Ende anvises en Bygning, i hvilken der, foruden
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Forsamlingsværelse med tilstrækkeligt Rum til Plads for samtlige Deputerede,

Vor Commissarius, og de Personer, der maatte være ham tilforordnede, og¬

saa vil findes de øvrige fornødne Leiligheder, navnlig til Contoirer og til

sikker Opbevaring af Forsamlingens Protokoller og Akter.

De i saa Henseende fornødne nærmere Foranstaltninger blive at træffe

af Vor Commissarius i Forening med Forsamlingens Præsident.

§ 43.

Efterat Indkaldelses=Patentet er udstedt, ville Vi udnævne en Commis¬

sarius, gjennem hvem alle Forhandlingerne mellem Os og Stænderne skulle

foregaae og hvem Vi, efter Omstændighederne, enten for den hele Tid, For¬

samlingen varer, eller med Hensyn til enkelte Gjenstande, der ville komme

under sammes Overveielse, ville tilforordne en eller anden Embedsmand til,

efter nærmere Anviisning af Vor Commissarius, at møde i Forsamlingen

og give den fornødne Oplysning over enkelte bestemte Gjenstande.

§ 44.

Paa den i Patentet fastsatte Dag bliver, efterat først Gudstjenesten er

holdt, Forsamlingen aabnet af den af Os udnævnte Commissarius.

§ 45.

Vor Commissarius kan, dog uden at have Stemmeret, bivaane alle

Forsamlingens Møder, og i samme tage Ordet, naar og saa ofte han finder

det for godt. Kun ved Afstemningerne, naar disse finde Sted efter formelig

Forhandling (§ 74), og ved Prøvelsen af de udarbeidede Betænkninger og

Udfærdigelser (§§ 54 og 77), er han ikke tilstede.

Vor Commissarius meddeler Stænderforsamlingen Vore Kongelige Pro¬

positioner, giver de fornødne Oplysninger saavel ved Propositionernes Med¬

delelse som i Løbet af Forhandlingerne, og modtager Forsamlingens Beslut¬

ninger og Betænkninger, saavelsom de Forestillinger, Begjæringer og Anker,

som den maatte ville indgive, alt for at befordre disse Andragender til Os.

Alle Meddelelser imellem Regjeringen og Forsamlingen skee saaledes igjen¬

nem Vor Commissarius, og Forsamlingen har ikke, med Hensyn til nogen

af de til dens Virksomhed henhørende Gjenstande, at forhandle med Andre

end ham.

§ 46.

De Deputerede kunne ikke befuldmægtige nogen Anden for sig i For¬

samlingen.

§ 47.

Enhver Deputeret har i det Seneste at indfinde sig Dagen før For¬

samlingen aabnes, og derpaa at anmelde sin Ankomst for Vor Commissarius,

samt at fremlægge den ham efter denne Forordnings § 12 givne Meddelelse
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om det paa ham faldne Valg. Er en Deputeret forhindret fra at møde,

bør Vor Commissarius derom underrettes, og af ham efter Omstændighederne

Suppleanten indkaldes, hvilken da vedbliver at være i Function faalænge

denne Session varer. Saadan Indkaldelse er allerede da fornøden, naar en

Deputeret ved Forsamlingens Aabning er forhindret fra at møde inden For¬

løbet af den første Uge fra denne Tid at regne. Men skulde ogsaa den

indkaldte Suppleant, imedens Forsamlingen afholdes, af en eller anden Aar¬

sag forhindres fra at bivaane samme, da indkaldes den Deputerede, i hvis

Sted han er indtraadt, igjen, saafremt den tidligere Forhindring er bort¬

falden.

§ 48.

Saasnart Forsamlingen er aabnet, opfordrer Vor Commissarius de De¬

puterede til at fremkomme med de Indsigelser, som de maatte have at gjøre

mod Rigtigheden af de i de enkelte Valgdistrikter stedfundne Valg, hvad

enten disse gaae ud paa, at nogen af de Valgte ikke har de til Valgbarhed

fornødne Egenskaber, eller paa, at et lovligt Valg uretteligen er bleven for¬

kastet; Vor Commissarius har ligeledes at forelægge Forsamlingen de Be¬

tænkeligheder, som han selv i de omhandlede Henseender maatte nære. Her¬

paa sættes de fremsatte Erindringer og Indsigelser under fornøden Over¬

veielse og Forhandling, hvorved et Medlem, som af Vor Commissarius der¬

til udnævnes, fører Protokollen. Naar Forhandlingerne over en Indsigelse

er sluttet, sætter Vor Commissarius Spørgsmaalet under Afstemning. Der¬

som mere end den halve Deel af de Stemmegivende erklærer sig for Valgets

Ugyldighed, bliver det at ophæve, men i modsat Fald bliver det ved Magt.

Naar Indsigelserne paa foranmeldte Maade ere afgjorte, kan ingen videre

Erindring fremsættes mod et Valgs Gyldighed.

§ 49.

Ere ingen Erindringer fremførte mod de Deputeredes Valg, eller de,

der maatte være fremsatte paa foranførte Maade, afgjorte, opfordrer Vor

Commissarius det ældste Medlem af Stænderforsamlingen til at foranstalte

en Præsident valgt. Dette Valg skeer ved Stemmesedler. Ethvert Medlem

overgiver den Ældste i Forsamlingen en Seddel hvorpaa han har tegnet

dens Navn, paa hvem hans Valg er faldet. Naar alle Stemmesedler ere

modtagne, udnævner den Ældste i Forsamlingen to Medlemmer til at op¬

tegne Stemmerne, og overgiver til den Ende ethvert af dem en Liste, paa

hvilken samtlige Deputeredes Navne ere anførte i alphabetisk Orden. Der¬

efter aabner han Stemmesedlerne og oplæser de derpaa anførte Navne. De

saaledes oplæste Stemmer blive af ethvert af de udnævnte tvende Medlemmer

paa Listen antegnet ved dens Navn, paa hvem de ere faldne. Efterat samt¬
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lige Stemmer ere optegnede, jevnføres begge Lister indbyrdes og med de til

den Ende henlagte Stemmesedler, de muligen indløbne Feiltagelser berigtiges,

og naar dette er skeet, optælles Stemmerne. Det Medlem, som derefier

findes at have de fleste Stemmer, og tillige ikke mindre end ⅓ af alle af¬

givne Stemmer, erklæres da af fornævnte ældste Medlem for Forsamlingens

Præsident, og indtager derpaa den for denne bestemæe Plads. Hvis ingen
skulde erholde et saa stort Antal Stemmer, bliver en ny Afstemning at fore¬

tage aldeles efter de foran foreskrevne Regler. Falder ogsaa da ikke idet¬

mindste ⅓ af samtlige Stemmer paa noget Medlem, bliver der atter at

stemme, men kun imellem de tre Medlemmer, som ved den anden Afstem¬

ning have erholdt flere Stemmer end nogen anden af Forsamlingens Med¬

lemmer.

Er der ved den første Afstemning eller ved en Omstemning lige Stem¬

mer for flere Medlemmer, der hver for sig have ⅓ af alle Stemmer, da

bliver een af disse at vælge ved simpel Stemmefleerhed, og hvis der da at¬

ter indtræder Stemmelighed, skal den Ældste have Fortrin. Paa lignende

Maade bliver det og at forholde i det Tilfælde, at der i Overensstemmelse

med det Foranførte nærmere maa afgjøres, mellem hvilke tre Medlemmer af

Forsamlingen det endelige Valg skal foretages.

§ 50.

Det er Præsidenten allene, der leder Forretningernes Gang i Forsam¬

lingen, uafhængig af Vor Commissariusses Nærværelse. Han har isærdeles¬

hed at sørge for, at Sager, der ei vedkomme Forsamlingen, henvises til de¬

res rette Sted. Det er ham overladt, hvorvidt han vil tage Deel i For¬

handlingerne over Propositionerne, men han kan ikke afgive Stemme, hvor

Stemmegivning efter foregaaende formelig Forhandling finder Sted (§9 74,

75). Alt, hvad nogen har at foredrage, henvendes til ham (§ 72). Naar

en Sag er behørigt drøftet, fremsætter han det Spørgsmaal, hvorover der

skal stemmes, og han bestemmer overhovedet alt, hvad der hører til god

Ordens Vedligeholdelse i Forsamlingen; han fastsætter Forretningsordenen

og har at paaminde ethvert Medlem, som maatte afvige derfra eller iøv¬

rigt tilsidesætte den behørige Orden i Forsamlingen. Især har han at sørge

for, at Forsamlingens Raadslagninger og Arbeider fremmes saameget som

muligt.

§ 51.

Saasnart Præsidenten har tiltraadt sin Post, foranstalter han en Vice¬

præsident valgt, hvorved der forholdes aldeles efter de for Præsidentvalget

foreskrevne Regler.

§ 52.

Vicepræsidenten træder i Præsidentens Forfald i alle Henseender i hans
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Sted men udenfor dette Tilfælde har han kun de samme Rettigheder og

Pligter som de andre Medlemmer.

§ 53.

Naar Vicepræsidenten er valgt, foretager Forsamlingen Valg paa tvende

Sekretærer. Ogsaa dette skeer ved Stemmesedler. Ethvert Medlem optegner

paa en saadan Seddel Navnene paa begge de Medlemmer, som han ønsker

valgte til disse Poster, og overgiver samme til Præsidenten, under hvis Le¬

delse der fremdeles forholdes som ved de forommeldte Valg. Sekretærerne

indtage derpaa de for dem bestemte Pladser.

§ 54.

Sekretærerne føre Journal over de indkomne Sager, saavelsom Proto¬

kol over Forhandlingerne i Forsamlingen og disses Resultater.

Ved ethvert Mødes Begyndelse forelæses Protokollen fra det forrige

Møde af den Sekretær, der har ført samme, og naar intet derimod findes

at erindre, underskrives den af Præsidenten og begge Sekretærerne. Sekre¬

tærerne, som iøvrigt kunne tage Deel i Forhandlingerne og Afstemningerne,

have og i Almindelighed paa Forsamlingens Vegne at forfatte alle skriftlige

Udarbeidelser og Udfærdigelser, dog med de Undtagelser og Bestemmelser,

som indeholdes i § 77

Sekretærerne kunne med Præsidentens Samtykke, indbyrdes fordele

Arbeiderne mellem sig efter Overenskomst; men i Mangel af samme har

Præsidenten at bestemme det Fornødne.

Til at føre Copibog, og til at besørge Afskrivningen, kan Præsidenten

antage paalidelige Mænd imod en passende Betaling.

§ 55.

Saavel Præsidentens som Vicepræsidentens og Sekretærernes Valg gjæl¬

der kun for den Tid, hvori den for den Gang i Overensstemmelse med § 41

indkaldte Stænderforsamling varer. Ingen kan vægre sig ved at modtage

saadant Valg uden Forsamlingens Samtykke.

§ 56.

Ligesom Stænderforsamlingen har at paakjende de Indsigelser og Er¬

indringer, som fremsættes mod Gyldigheden af et Valg paa en Deputere

(§ 48), saaledes har den og under Iagttagelse af samme Fremgangsmaade

at afgjøre den Paastand, som maatte fremkomme om at nogen af de Valgte

siden er ophørt at have de Egenskaber, som udfordres til at være Medlem af

Stænderforsamlingen, uden at han selv godvilligen vil opgive sin Plads.

§ 57.

Naar en Deputeret af gyldige Aarsager afgaaer, skal Vor Commissarius

strax indkalde Suppleanten.
2Dep. Tid. Nr. 16 og 17. 1854.
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§ 58.

Stænderforsamlingen kan ogsaa afgive Bestemmelser om Berigtigelse af

Valglisterne, dog kun til Regel for tilkommende Valg. Thi den hele Valg¬

handling kan ikke tabe sin Gyldighed, fordi det maatte befindes, at Valgret

eller Valgbarhed urettelig ere tillagt eller betaget Nogen (§ 48).

§ 59.

Enhver Deputeret kan, under Iagttagelse af den foreskrevne Orden,i
Forsamlingen fremsætte Forslag og foreslaae Tilsætninger og Forandringer i

de stillede Forslag, ligesom han ogsaa er berettiget til at tale over enhver

Gjenstand, som paa behørig Maade bringes under Forhandling i Forsamlin¬

gen. Da han er pligtig til, herved kun at rette sig efter egen samvittig¬

hedsfuld Overbeviisning om hvad der kan fremme Almeenvellet, saa bør han

heller ikke af Vælgerne modtage nogen bindende Instruction. Dog kunne

Indvaanerne af et Valgdistrikt forlange, at den Deputerede skal forelægge de

Ansøgninger og Anker, som de maatte ønske at indbringe for Stænderfor¬

samlingen, og understøtte og forsvare disse forsaavidt dette stemmer med

hans Overbeviisning.

§ 60.

Uden gyldig Aarsag og Præsidentens Forudvidende maa ingen Deputeret

udeblive fra Forsamlingen. Forhindres et Medlem ved Sygdom eller ved

andet uomgængeligt Forfald for længere Tid fra at deeltage i Møderne, har

Præsidenten at anmelde dette for Vor Commissarius, som da indkalder Sup¬

pleanten, saafremt Omstændighederne tillade, at denne endnu kan deeltage i

Forhandlingerne.

§61.

Ethvert Medlem er pligtigt at underkaste sig Præsidentens Kjendelse

angaaende Tilsidesættelsen af den fornødne Orden, og kan gjøre Præsidenten

opmærksom paa de Brud paa denne Orden, hvori han maatte finde at An¬

dre gjøre sig skyldige.

§ 62.

Ingen Beslutning kan tages af Forsamlingen, naar ikke idetmindste tre

Fjerdedele af sammes Medlemmer ere tilstede. Ere der ligemange Stemmer

for tvende modsatte Meninger, maa den Motion, som var sat under Spørgs¬

maal, bortfalde. Denne almindelige Regel er ogsaa anvendelig paa de i §§

48, 56 og 71 ommeldte Tilfælde under de sammesteds foreskrevne nærmere

Bestemmelser, hvorimod der i Henseende til de Forsamlingen tilkommende

Valg bliver at forholde efter §§ 49, 51, 53 og 66.

Hvad de Gjenstande angaaer, som Vi have ladet Forsamlingen fore¬

lægge til Overveielse, og i hvilke Forsamlingen ikkun har raadgivende Myn¬
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dighed (cfr. § 13 af Forordningen angaaende Forfatningen), er den Mening,

hvorfor Fleerheden af de stemmegivende Medlemmer have erklæret sig, at an¬

see som Forsamlingens Mening, men i Tilfælde af Stemmelighed blive

begge Meninger Os at foredrage; ligesom det og, naar Stemmerne ere deelte,

altid staaer Minoriteten frit for, at forlange, at dens afvigende Mening til¬

ligemed de Grunde, hvorpaa den er bygget, fremsættes i den Betænkning,

der til Os skal afgives. Over et af et Medlem gjort Forslag bliver ingen

Betænkning til Os at afgive, naar ikke mere end den halve Deel af de af¬

givne Stemmer har erklæret sig derfor.

§ 63.

Dersom en Deputeret agter at tilstille en Proposition til Forsamlingen

angaaende en eller anden bestemt Gjenstand, for derved at fremkalde en Be¬

slutning af Forsamlingen, har han derom at henvende sig til Præsidenten

med skriftligt Andragende, i hvilket Propositionen maa være fremsat i den

Form, hvori han ønsker den antaget ved Forsamlingens Bestemmelse. Præ¬

sidenten har derpaa at meddele Vor Commissarius en Afskrift af Proposi¬

tionen og til samme Tid ved Opslag paa en dertil indrettet Tavle at kund¬

gjøre samme for den heie Forsamling, samt at bestemme Dagen, hvorpaa den

nærmere skal foredrages Forsamlingen. Til den fastsatte Tid holder derpaa

Forslagsstilleren sit Foredrag. Naar, efterat samme er sluttet, Ingen finder,

at Gjenstanden egner sig til at komme saaledes i Betragtning, at der bør

nedsættes et Udvalg til sammes Bearbeidelse, eller naar Stemmefleerheden er

imod saadan Bearbeidelse, da er Propositionen at betragte som forkastet og

kan ikke gjentages i den samme Forsamling af nogen Deputeret.

§ 64.

Naar derimod et saadant Forslag af Forsamlingen findes egnet til at

komme i nærmere Betragtning, da nedsættes et Udvalg til at udarbeide en

Betænkning over Propositionen.

§65.

Naar en Proposition ved Vor Commissarius skal forelægges Forsam¬

lingen, bliver samme ligeledes af Præsidenten ved Opslag paa Tavler bragt

til Forsamlingens Kundskab. Naar i det Møde, i hvilket Vor Commissarius

forelægger Propositionen, Ingen i Forsamlingen forlanger et Udvalg nedsat,

saa bliver det ved næste Møde at afgjøre efter Stemmefleerhed, om Propo¬

sitionen uden et Udvalgs Nedsættelse skal antages eller anbefales (cfr. §§ 11

og 13).

§ 66.

Ethvert Udvalg, der nedsættes til at bearbeide nogen Sag, for derved

at forberede dens Forhandling i selve Forsamlingen, bør bestaae af idet¬
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mindste tre Medlemmer, som Forsamlingen vælger efter relativ Stemmefleer¬

hed. Ethvert Medlem overrækker til den Ende Præsidenten en Seddel,

hvorpaa saamange af de Deputeredes Navne ere opskrevne som der skulle

vælges Medlemmer til Comiteen. Jøvrigt skeer Valget paa den i §§ 49,

51 og 53 foreskrevne Maade. I Tilfælde af Stemmelighed skal den høiere

Alder gjøre Udslaget. Præsidenten kan dog ikke vælges til Medlem af no¬

get Udvalg.

Comiteens Medlemmer udvælge ikke blot den af dem, der skal lede For¬

handlingerne, og ligeledes den, der skal foredrage Sagen i Stænderforsamlin¬

Udvalgetgen, men forene sig og iøvrigt angaaende Arbeidets Fordeling.

kan og andrage for Forsamlingen paa, at et eller andet Medlem endvidere

tilforordnes samme.

§67.

Udvalgets Møder, fra hvilke intet Medlem maa udeblive uden at an¬

melde sit Forfald for Comiteens Dirigent, bør berammes saaledes, at de ikke

collidere med selve Stændernes Møder.

§ 68.

Vor Commissarius kan, naar og saa ofte han vil, skriftligt eller

mundtligt meddele Udvalgene (§ 66), hvad han anseer fornødent. Men

Forhandlingerne i Udvalgene bivaaner han kun da, naar han af dem dertil

indbydes.

§ 69.

Den i Overensstemmelse med Forhandlingerne i Udvalget forfattede Be¬

retning og Indstilling, som bør fremmes med muligste Hurtighed, bliver at

forelæse i et Udvalgsmøde, og, efterat være bifaldet, at underskrive af samt¬

lige Medlemmer. Ere de ikke enige, da maae de, der afvige fra Fleerhe¬

dens Mening, enten indføre deres afvigende Mening i selve Udvalgets Be¬

retning eller nedlægge en særlig Betænkning med Indstilling, og i Henhold

dertil underskrive Udvalgets Beretning. Denne bliver derpaa tilstillet Præ¬

sidenten, som har at sørge for, at den, tilligemed de afvigende Vota, som

maatte være vedføiede samme, forelægges til Eftersyn for Forsamlingens

Medlemmer i en Tid af idetmindste trr Dage, inden Sagen foretages i For¬

samlingen.

§ 70.

Paa den Dag, som Præsidenten dertil har bestemt, foredrages Sagen

i Forsamlingen enten af Udvalgets Formand eller det Medlem af Udvalget,

som dette dertil har udnævnt. Er det en privat Proposition, der foredrages,

da kan denne, efterat Foredraget er sluttet, ikke uden Samtykke af alle For¬

samlingens Medlemmer tages tilbage. Er en saadan Proposition ikke bort¬
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falden, eller angaaer Foredraget en af Vor Commissarius fremført Propo¬

sition, da foranlediger Præsidenten umiddelbart efter Foredragets Slutning,

at Gjenstanden tages under foreløbig Overveielse, hvis Formaal fornemmelig

er, at Medlemmerne skulle erholde nærmere Oplysning om Sagens Beskaf¬

fenhed, og at det afgjøres, om den er behørigt forberedet ved Udvalget, eller

om yderligere Bearbeidelse maa finde Sted, førend Sagen kommer til for¬

melig Forhandling og Afstemning. Under bemeldte foreløbige Forhandling

kan hvert Medlem gjentagne Gange tage Ordet, begjære Oplysninger af

Comiteens Referent eller af Vor Commissarius eller af den, som har frem¬

sat Forslaget, saa og bringe Forandringer eller Tillæg i Forslag, hvilke da

ligeledes komme under Forsamlingens Overveielse. Det Medlem, som under

denne Forhandling vil tage Ordet, reiser sig op fra sit Sæde. Have Flere

reist sig, bestemmer Præsidenten den Orden, hvori de skulle tale.

§71.

Naar Præsidenten finder, at Øiemedet ved hiin foreløbige Overveielse

er opnaaet, har han, hvis noget Medlem derpaa andrager, at lade det af¬

gjøre ved Stemmegivnig, om Sagen paany skal bearbeides i Udvalget eller

om den er moden til endelig Forhandling. Forsaavidt ikke flere end den

halve Deel af de stemmegivende Medlemmer erklære sig for dette sidste, bli¬

ver Sagen paany at behandle i Udvalget. Men i modsat Fald bestemmer

Præsidenten den Dag, paa hvilken hiin endelige Forhandling og Afstemning

skal finde Sted, og en Anmeldelse derom opslaaes paa en dertil indrettet

Tavle med Vedføielse af Propositionen saavelsom Forslagsstillernes og Ud¬

valgets Referents Navn. Denne Anmeldelse bør tillige indrettes saaledes,

at de Medlemmer, som ønske at tale over Forslaget, kunne derpaa antegne

deres Navne.

§ 72.

Ved den formelige Forhandling, der fornemmelig skal gaae ud paa ved

Sammenholdning og nøiere Udvikling af det der under den foregaaende

Forhandling er fremkommet, tilbørligen at forberede Forsamlingen til at tage

en endelig Beslutning, have de først Ordet, der have indtegnet sig til at

tale. Intet Medlem maa tale mere end eengang, med Undtagelse af Refe¬

renten, der i fornødent Fald kan berigtige de Paastande, som en Taler har

fremført. Foredraget maa stedse henvendes til Præsidenten (§ 50), og ingen

maa enten tiltale eller ved Navn anføre en anden Deputeret, eller Vor Com¬

missarius, eller nogen af de denne tilforordnede Embedsmænd.

§ 73.

Samtlige Foredrag i Forsamlingen holdes staaende og fra den Talen¬

des Plads. Intet Foredrag maa skee ved Oplæsning af skrevne Udarbei¬
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delser, undtagen forsaavidt Forslagsstilleren har at oplæse sit Forslag (9 63)

og Referenten for et Udvalg dettesBeretning og den Betænkning, som af

Minoriteten maatte være afgiven ligesom denne Regel heller ikke gjælder

enten for Sekretærerne, naar de have at oplæse Protokollen eller nogen Ud¬

færdigelse, eller for Præsidentenog Vor Commissarius eller de Mænd, som

maatte være ham tilforordnede (§ 43).

§ 74.

Naar Foredragene ere sluttede, og Sagen moden til Afgjørelse, brin¬

ger Præsidenten samme under Afstemning, idet han enten sammenfatter

Forslagets hele Indhold under eet, eller opløser samme i forskjellige, saa¬

meget som muligt tydelige, og til Besvarelse ved Stemmegivningen egnede

Sætninger eller Spørgsmaal, hvilke da hver for sig komme under Afstem¬

ning.

§75.

Maaden, hvorpaa Spørgsmaalene skulle fremsættes, der efter det For¬

anførte bestemmes af Præsidenten, kan ikke blive Gjenstand for Discussion.

Dog staaer det ethvert Medlem frit for at foreslaae en anden Redaction af

det fremsatte Spørgsmaal, hvorefter det beroer paa Præsidenten, om han vil

vælge den af ham fremsatte eller den foreslaaede, eller om han vil overlade

Afgjørelsen heraf til Forsamlingen.

§ 76.

Den sædvanlige Afstemning skeer ved at reise sig fra sin Plads eller

at blive siddende, eller paa en anden af Præsidenten bestemt Maade. Naar

Stemmefleerhed ikke paa denne Maade kan udbringes, da kan Præsidenten

nordne en formelig Afstemning, og ethvert Medlem forlange en saadan.

Den formelige Afstemning foretages ved Kugler, der indsamles af Sekretæ¬

rerne, efterat disse først have indlagt deres Kugler.

§ 77.

Fra den almindelige Regel, at de Betænkninger og Forestillinger (cfr.

§§ 13 og 16 af Forordningen angaaende Hertugdømmet Slesvigs Forfat¬

ning) som i Overensstemmelse med Stemmegivningens Resultat blive at

udfærdige, bør affattes af Sekretærerne, finder en Undtagelse Sted for det

Tilfælde, at Sagen forud har været behandlet af et Udvalg, hvis Mening i

det Væsentlige har fundet Forsamlingens Bifald. Saa staaer det og For¬

samlingen frit for, at udnævne andre Medlemmer af sin Midte til at affatte

saadanne skriftlige Udarbeidelser. Naar Forsamlingens Betænkning eller Fore¬

stilling i en af en Comitee behandlet Sag er forfattet af denne selv, har

vedkommende Sekretær, eller hvem ellers dertil er udnævnt, desangaaende

at conferere med Udvalgets Medlemmer. Alle foranførte Udarbeidelser blive
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at overlevere Præsidenten, som lader dem oplæse i Forsamlingen. Naar

Udarbeidelserne ere bifaldne af Forsamlingen, eller de Berigtigelser, der agtes

fornødne deri, ere foretagne, underskrives de af Præsidenten og af vedkom¬

mende Sekretær, eller, naar, istedetfor en af Sekretærerne, et andet Medlem

er bleven valgt til Udarbeidelsen, da af denne.

De til Os stilede Betænkninger og Forestillinger tilstiller Præsidenten

Vor Commissarius til videre Befordring til Os.

§ 78.

Enkeltes Ansøgninger og Anker bør Stænderforsamlingen strax henvise

til vedkommende Autoriteter eller til Os. Dog hvis noget Medlem har be¬

stemt Overbeviisning om Forurettelser, udøvede mod enkelte Individer, da

staaer det til ham, ved Fremlæggelsen af de fornødne Beviser i Sagen for

Forsamlingen, at andrage paa, at den derom vil indgaae med Forestilling

til Os.

§ 79.

For at det Væsentlige af hvad der forhandles i Forsamlinaerne kan

bringes til offentlig Kundskab, har Vor Commissarius at sørge for at dette,

saavidt muligt endnu medens Forsamlingen holdes, efterhaanden som For¬

handlingerne over en Gjenstand ere komne til et Resultat, kundgjøres i en

egen dertil bestemt Tidende. Til den Ende bliver Forhandlingernes Ind¬

hold at sammendrage ved tvende for den hele Tid, hvori Stænderne for

den Gang ere samlede, dertil valgte Medlemmer, dog under Tilsyn og Med¬

virkning af Præsidenten, der forelægger Udarbeidelsen for Vor Commissarius.

§ 80.

Medlemmerne af Stænderforsamlingen erholde, efter derover indgiven

Regning, 4 Rigsdaler i Diætpenge daglig saavel for den Tid, der medgaaer

til Reisen, som for den Tid, de opholde sig ved Forsamlingen, og derhos

i Godtgjørelse for Reiseomkostninger 1½ Rigsdaler for hver Miil. Hvorledes

disse Omkostninger skulle reparteres, ville Vi overlade til Provindsialstænder¬

nes Bestemmelse, dog at dertil udvirkes Vort Samtykke.

§ 81.

Det samme gjælder om de Udgifter, der ere forbundne med Valgene

saasom Tryknings= og andre Omkostninger.selv,

For de Reiser, som Nogen foretager for at udøve sin Valgret, finder

ingen Godtgjørelse Sted.

§ 82.

Ligesom intet Gebyr bliver at erlægge i Anledning af samtlige For¬

retninger, der forefalde ved Valgene og i Stænderforsamlingen, saaledes ville

Vi ogsaa allernaadigst have bevilget fuldkommen Fritagelse for Brugen af
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stemplet Papir ved samme. Ligeledes ville Vi træffe den Foranstaltning, at

ingen Porto bliver at betale for den Correspondence, som de af Os udnævnte

Valgdirecteurer eller Vor Commissarius ville have at føre til Opfyldelsen af

de dem efter nærværende Anordning paaliggende Pligter.

Skrivelse fra det forhenværende Slesvig=Holsten=Lauen¬

borgske Cancelli af 1ste Juli 1834, betræffende den Eed, som

Valgembedsmændene have at aflægge.

I Anledning af en Forespørgsel fra en Valgdirecteur angaaende For¬

muleringen af den Eed der skal aflægges af Valgassistenter og Valgsekre¬

tærer, er en Formular*) affattet, af hvilken Cancelliet herved vedlægger nogle

Exemplarer, for at Eedsfæstelsen af Valgembedsmændene, forsaavidt det ikke

allerede skulde være skeet, kan blive foretaget i Overensstemmelse med samme.

Det Kongelige Slesvig=Holsten=Lauenborgske Cancelli, den 1ste Juli 1834.

*) Bilag.

Distrikt, har udnævntDa N. N., som Valgdirecteur for

mig N. N. til Valgsekretær (Valgassistent), lover og sværger jeg, at

jeg vil være Hans Majestæt Kongen af Danmark, min souveraine Arve¬

konge og Herre, tro, huld og lydig, og at jeg samvittighedsfuldt vil

opfylde de mig som Valgsekretær (Assistent) i Overensstemmelse med

Forskrifterne i Forordningen om Provindsialstændernes Indretning af

15de Mai 1834 paahvilende Pligter.

Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord.

Circulære til Valgdirecteurerne af 10de October 1837 an¬

gaaende Foretagelsen af overordentlige Valg.

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst behaget at bemyndige Can¬

celliet til, under Henviisning til det Valgdirecteurerne allerhøist meddeelte

Commissorium og Forordningen af 15de Mai 1834, at paalægge disse det

Fornødne i Henseende til Foretagelsen af de overordentlige Valg, der til Ud¬

fyldelsen af indtraadte Vacancer i enkelte Valgdistrikter maatte blive nødven¬

dige, og derved nærmere at bestemme Tiden for disse Valgs Afholdelse.

Ovenstaaende undlader Cancelliet ikke at meddele Hr. (Tit.) med den

Bemærkning, at en nærmere Meddelelse imodesees for det Tilfælde, at der i

Deres Valgdistrikt skulde indtræde en Vacance, til hvis Besættelse ingen Sup¬

pleant haves.
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Patent for Hertugdømmet Slesvig, angaaende Fordelingen

af de ved Stænderforsamlingen og Valgene til samme foran¬

ledigede Omkostninger.

Kjøbenhavn den 31te October 1837.

Vi Frederik den VI&amp;c. &amp;c.

Efterat en, i Medfør af Forordningen om Provindsialstændernes Ind¬

retning af 15de Mai 1834 §§ 80 og 81, af Forsamlingen af Vore troe

Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig afgiven allerunderdanigst Be¬

tænkning angaaende Fordelingen af de ved Valgene til bemeldte Forsamling,

saavelsom ved Diæter og Befordringsgodtgjørelse til sammes Medlemmer,

foranledigede Omkostninger, er bleven Os allerunderdanigst foredragen, ville

Vi herved have fastsat den Maalestok, der ved den omhandlede Fordeling

bliver at følge.

§ 1.

I Landdistrikterne skal Jordernes Skatteværdi og de til Huusskat an¬

satte Bygningers Assuranceværdi, i Kjøbstæderne og de til Kjøbstædernes

Valgdistrikter henlagte Byer Husenes Assuranceværdi og Bankhæftelsesbeløbet

for Kjøbstadjorderne, afgive Maalestokken. I de Distrikter, i hvilke Brand¬

forsikkringen ikke er lovbefalet, skal i Henseende til de Bygninger, som ikke

ere assurerede, den ved Taxation i Anledning af §§ 15 og 18 i Forordnin¬

gen af 15de December 1802, angaaende en Afgift af Besiddelse samt Nytte

og Brug af faste Eiendomme, fastsatte Værdi træde i Stedet.

§ 2.

De Oppebørselsbetjente, som det vil blive paalagt at oppebære Bidra¬

gene til de omhandlede Omkostninger, skulle være uberettigede til for denne

Forretning at beregne sig nogetsomhelst Gebyr.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Patent for Hertugdømmet Slesvig, indeholdende en nærmere

Bestemmelse med Hensyn til de Omkostninger, der i Medfør

af § 80 i Forordningen af 15de Mai 1834 om Provindsial¬

stændernes Indretning blive at repartere.

Kjøbenhavn den 7de Januar 1840.

Vi Christian den VIII &amp;c. &amp;c.

Vi have bragt i Erfaring, at de ved Stænderforsamlingen for Hertug¬

dømmet Slesvig foranledigede Omkostninger, efter Ordbetydningen af § 80

i Forordningen af 15de Mai 1834 angaaende Provindsialstændernes Indret¬

ning i Hertugdømmet Slesvig, ikkun have kunnet reparteres, forsaavidt de
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bestaae i Medlemmernes Diæter og Reiseomkostninger, altsaa med Udelukkelse

af de øvrige til Forsamlingens Fornødenheder medgaaende Udgifter. Da Vi

imidlertid, eftersom Udgifterne have fælleds Øiemed, ikke kunne ansee en saa¬

dan Udelukkelse af de omhandlede Omkostninger fra Repartition for hensigts¬

mæssig, saa have Vi, for at forebygge samme, efter derom at have indhentet

Betænkning fra Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig,

anseet det fornødent, for Fremtiden at træffe nærmere Bestemmelse, og befale

derfor som følger:

Samtlige ved Stænderforsamlingen for Vort Hertugdømme Slesvig

foranledigede Omkostninger, enten de bestaae i Diæter og Omkostninger paa

Medlemmernes Reiser og deres Ophold paa Forsamlingsstedet eller i andre

til Forsamlingen medgaaende Udgifter, skulle, allene med Undtagelse af de ved

Vor Commissarius og de Embedsmænd, der maatte være ham tilforordnede,

foranledigede Omkostninger, for Fremtiden reparteres efter det Forhold som,

i Medfør af den i § 80 i Forordningen af 15de Mai 1834 om Provind¬

sialstændernes Indretning i Hertugdømmet Slesvig givne Forskrift, er bleven

fastsat.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Patent, indeholdende en nærmere Forklaring og Bestemmelse

af § 7 i Forordningen af 15de Mai 1834 angaaende Pro¬

vindsialstændernes Indretning i Hertugdømmet Slesvig.

Kjøbenhavn den 9de Marts 1840.

Vi Christian den VIII &amp;c. &amp;c.

Os er foredraget Indholdet af en af Vore troe Provindstalstænder for

Hertugdømmet Slesvig afgiven Betænkning angaaende en nærmere Bestem¬

melse af den Tid, paa hvilken de paa 6 Aar foretagne Valg af Deputerede

og Suppleanter skulle ansees forløbne.

Da Vi nu have fundet, at de i denne Betænkning fremsatte Anskuelser

ere fuldkommen overensstemmende med den rette Forstaaelse af § 7 i For¬

ordningen af 15de Mai 1834, saa have Vi efter Vore troe Provindsial¬

stænders derom allerunderdanigst gjorte Andragende fundet Os foranlediget

til herved at give følgende Bestemmelser.

De 6 Aar, paa hvilke de Deputerede og Suppleanterne til Stænder¬

forsamlingen for Hertugdømmet Slesvig vælges i Medfør af §7 i Forord¬

ningen af 15de Mai 1834 angaaende Provindsialstændernes Indretning i

bemeldte Hertugdømme, skulle i Henseende til de ifølge Patentet af 21de Mai

1834 foretagne Valg regnes fra 1ste Januar 1835, og i Henseende til frem¬
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tidige almindelige Valg fra den førstkommende 1ste Januar efter Forløbet af

de 6 Aar, for hvilke de ældre Valg ere gjældende.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Circulære af 11te Februar 1841 angaaende Udredelsen af

Præstegaardsjorders Bidrag til Omkostningerne i Anledning

af Provindsialstænderne.

Ifølge en ved gjentagne Forespørgsler, om Bidragene til Omkostnin¬

gerne i Anledning af Provindsialstænderne for Præstegaardsjorders Vedkom¬

kommende skulle udredes af de fortiden fungerende Præster eller af Commu¬

nerne, foranlediget Skrivelse fra det Kongelige Slesvig=Holsten=Lauenborgske

Cancelli, ere Præsterne ikke at ansee pligtige til at udrede de ommeldte Bi¬

drag, hvilke derimod ville være at afholde af Kirkekasserne.

Ovenstaaende meddeles herved de Herrer Kirkevisitatorer til videre Be¬

kjendtgjørelse.

Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende de Valgdirec¬

teuren og Valgmedhjælperne i Anledning af deres Reiser til¬

kommende Diæter og Godtgjørelse for Reiseomkostninger.

Sorgenfri den 20de August 1841.

Vi Christian den VIII &amp;c. &amp;c. For, i Anledning af et derom ind¬

givet Andragende fra Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Hol¬

sten, saavidt muligt at indskrænke de ved Valgene af Medlemmer af Stæn¬

derforsamlingen forbundne Udgifter, og forebygge Forskjelligheder i Henseende

til Beløbet af samme, have Vi, efterat Vi herover yderligere have indhentet

Betænkning fra Vore troe Provindsialstænder for Heriugdømmet Slesvig,

fundet for godt, allernaadigst at ordne og bestemme som følger:

§ 1.

Diæterne for de Valgdirecteurer, Valgassistenter og Valgsekretærer, som

have at foretage Reiser i Anledning af Valghandlingen, skulle for Fremtiden

ikke bestemmes efter Functionærernes Rang, men de blive, i Overensstemmelse

med hvad der angaaende de Deputeredes Diæter er foreskrevet, at beregne

med 4 Rigsdaler daglig, og ville, efter derover indgiven Regning, med dette

Beløb være at udbetale de Vedkommende.

§ 2.

Reiseomkostningerne godtgjøres bemeldte Valgdirecteurer, Valgassistenter

og Valgsekretærer med 1½ Rigsdaler for Milen.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.
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Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Forbigaaelsen

af Kirkerne og andre offentlige Bygninger i Kjøbstæderne og

de til Kjøbstaddistrikterne henlagte Byer ved Fordelingen af

Omkostningerne ved Provindsialstænder=Forsamlingen.

Fredensborg den 16de Januar 1843.

Vi Christian den VIII &amp;. &amp;c. Os er allerunderdanigst bleven

foredraget en af Vor troe Provindsialstænder=Forsamling for Vort Hertug¬

dømme Slesvig, i Overensstemmelse med §§ 80 og 81 i Forordningen af

15de Mai 1834 angaaende Provindsialstændernes Indretning, afgiven aller¬

underdanigst Betænkning over det Sporgsmaal om der ifølge Patentet af

17de Januar 1840 ogsaa for de offentlige Bygninger i Kjøbstæderne og de

til Kjøbstad=Valgdistrikterne henlagte Byer vil være at yde Bidrag til Om¬

kostningerne ved Stænderforsamlingen. Vi have derefter fundet Os foran¬

ledigede til allernaadigst at anordne og fastsætte, at der i Kjøbstæderne og

de til Kjøbstad=Valgdistrikterne henlagte Byer ikke skal ydes noget Bidrag til

Omkostningerne ved Stænderforsamlingen af Kirkerne og andre offentlige Byg¬

ninger, som ikke contribuere til Bygningsskatten.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Cancelli=Skrivelse af 12te October 1844, angaaende det

Spørgsmaal, om Øvrighederne ogsaa have at indsende Op¬

lysninger om, at ingen Forandringer ere indtraadte i Hen¬

seende til Valgret og Valgbarhed til Stænderne.

Af den Kongelige Slesvig=Holstenske Regjering er der til videre For¬

anstaltning til Cancelliet indsendt en Indberetning fra Distrikts=Deputationen

- — -for det Godsdistrikt i Anledning af at Øvrigheden for Godfet

har vægret sig ved at meddele Oplysning om mulige Forandringer i Hen¬

seende til Valgret og Valgbarhed for de paa dette Gods sig opholdende

mindre Landeiendomsbesiddere.

Med Hensyn hertil bemærker Cancelliet, at det kun har kunnet ansee

den af Distriktsdeputationen ifølge den nævnte Indberetning fulgte Frem¬

gangsmaade, hvert Aar ved særligt Circulære udtrykkelig at erindre vedkom¬

mende Godsbesiddere om Meddelelsen af de i Forordningen om Provindsial¬

stændernes Indretning af 15de Mai 1834 § 27 angivne Efterretninger, for

hensigtsmæssig. Cancelliet har dog ikke kunnet finde en Forpligtelse for de

enkelte Øvrigheder til ogsaa da, naar ingen Forandringer ere intraadte, der

kunne have Indflydelse paa Valglisterne, at gjøre Meddelelse herom til Di¬

striktsdeputationen, hjemlet i den nævnte Paragraphs Forskrifter. Efter Can¬

celliets Formening turde en saadan Meddelelse ogsaa saameget mere kunne
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undværes, som der, naar Vedkommende udtrykkeligen ere erindrede om den

dem ifølge Lovgivningen paahvilende Pligt til Meddelelse af de muligen ind¬

traadte Forandringer, og det i det i den Anledning udgivne Circulære, for¬

synet med Vedkommendes vidi, er kommet tilbage til Distriktsdeputationen

ikke vil kunne forudsættes nogen Undladelse af den bestemte Forpligtelse til

Anmeldelse, idet det derhos maa være overladt til dem, der maatte formene

at alligevel Grundbesiddere, som have de fornødne Egenskaber, mangle paa

Valglisterne, eventuelt i Overensstemmelse med den nævnte Forordnings § 24

at anmelde saadant for Valgdirecteuren.

Cancelliet har derfor i Overensstemmelse hermed tilkjendegivet Distrikts¬

deputationen det Fornødne, hvilket det ikke undlader herved at bringe til den

Kongelige Regjerings Kundskab.

Cancelli=Skrivelse af 16de Februar 1847 angaaende nogle

Spørgsmaal i Henscende til Fordelingen af Omkostningerne

i Anledning af Provindsialstænderne.

I Gjensvar paa det Kongelige Rentekammers behagelige Skrivelse an¬

gaaende nogle Spørgsmaal i Henseende til Fordelingen af Omkostningerne i

Anledning af Provindsialstænderne, undlader Cancelliet ikke at bemærke, for¬

saavidt angaaer Spørgsmaalet om Beregningen af Brandforsikkringsværdien

af en til et Landvalgdistrikt henhørende Bygning, som tildeels er bleven an¬

sat til Huusskat, at man med Hensyn til Valgret og Valgbarhed er gaaet ud

derfra, at Taxationsværdien for den hele Bygning vil være at tage i Be¬

tragtning. Cancelliet maa i denne Henseende henvise til den Forordningen

om Provindsialstændernes Indretning af 15de Mai 1834 § 14 i den chro¬

nologiske Samling af Forordningerne vedføiede Cancelli=Skrivelse af 1ste Juli

s. A. Hvad dernæst angaaer Fritagelsen af de offentlige Bygninger i Kjøb¬

stæderne og de i de til Kjøbstad=Valgdistrikterne henlagte Byer for at bidrage

til Omkostningerne i Anledning af Stænderforsamlingen, og det Spørgsmaal,

om kun saadanne offentlige Bygninger ere at ansætte til Bidrag, der, paa

den Tid disse Bidrag udskrives, have contribueret til Huusskat, eller ogsaa

saadanne, der ifølge den almindelige Regel skulde have contribueret til Huus¬

skat, men paa den angivne Tid ikke havde contribueret dertil, er Cancelliet

af den Formening, at en feilagtig Forbigaaelse ved Ansættelse af Huusskat

ikke vil kunne drage Følger efter sig i Henseende til Fordelingen af Bidrag

til Omkostningerne i Anledning af Stænderne. Idet det derfor efter Can¬

celliets Formening maa paalægges de Paagjældende at deeltage i disse Om¬

kostninger, synes dog de foreliggende Omstændigheder at tale for, at Bidra¬

gene for den forløbne Tid ikke tillige affordres dem.
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I Henseende endelig til det Spørgsmaal, hvilke Bygninger der ere at

ansee som offentlige, og altsaa skulle, forsaavidt de ikke ere pligtige at yde
Huusskat, nyde Fritagelse for at bidrage til Omkostningerne i Anledning af

Stænderne, maa Cancelliet i det Hele erklære sig enigt med det Kongelige

Rentekammer i de af samme i denne Henseende fremsatte Bemærkninger, og
til de offentlige Bygninger i den Forstand, hvorom her er Tale, turde der¬

for kun de være at henregne, som ere bestemte til Opnaaelsen af Stats= eller

Commune=Øiemed, eller hvis Benyttelse beroer paa offentlige anerkjendte
Adkomster.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Fra Autoriteterne i Vestindien er der til Finantsministeriet indkommet

Beretninger, der gaae til den 16de Februar. Ifølge disse var Choleraepi¬

demien vedbleven at aftage paa St. Thomas og var ligeledes i Aftagende

paa St. Jan. St. Croix havde fremdeles undgaaet at blive berørt af

Epidemien.

Fra Landet paa St. Thomas havdes ingen fuldstændige Indberet¬

ninger siden den 25de Januar, da Antallet af Dødsfaldene, som tidligere

indberettet, var steget til 334,men Dødsfaldene sagdes kun at være faa

efter denne Dag. I Byen varder den 30te Januar, foruden de 6, som

ifølge de foregaaende Beretninger vare afgaaede ved Døden, endvidere
5.9dedød * * * * * 5. * * * * * * *

10de 5.12.31te Januarden * * * * * * ** * *

5.9.1ste Februar 11te * * * * * * *

7.2den 5.12te * * * * * *

13de8. 1.3die * * ** * *

—4de 16. 3.14de * * * * *

—15de 3.5te 14.

indtil Kl. 416de7.6te

Eftermiddag var endnu intet8.7de * *

Dødsfald anmeldt.8de 8.* * * * * * *

121.

Med det tidligere Antal 1364.

ialt1485.

26.Paa St. Jan var der fra den 24de til den 28de Januar død
13.

*fra 29de Januar til 7de Februar * ** * * * * *

den 8de og 9de Februar* i

7.fra den 10de indtil 16de Februar (paa Plantagen Beverhoudtsberg)
46.

Det tidligere Antal 116.

Antallet af Dødsfaldene paa denne Ø var saaledes steget til 162

Sygdommen var dog i den sidste Tid betydeligt aftaget.men

Flere endog af de større Plantager (f. Ex. den Schimmelmannske Plantage

Caroline og Etatsraad Bergs Plantager Leinsterbay og Annaberg) vare aldeles

ikke blevne berørte af Epidemien, og forsaavidt disse fremdeles maatte blive

urørte, vilde Tabet af Populationen forhaabentlig blive langt mindre end

paa St. Thomæ Plantager.
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For at forebygge, at Sygdømmen, efterat den er i saa betydeligt Af¬

tagende paa St. Thomas, skulde blive igjen indført, maaskee af endnu værre

Art, fra de omliggende Øer og paa denne Maade holde sig længere paa

Øen, og da nogle af de i den senere Tid paa St. Thomas døde Personer

skulle have været nylig ankomne Folk fra hine Øer, havde Commandantska¬

bet anseet det rigtigst at gjenindfore Qvarantaine i St. Thomæ Havn for

alle Fartøier fra cholerasmittede Steder og ved Vagthold paa Kysterne at

afværge ulovlige Landinger.

Den væsentligste Grund tilEpidemiens Voldsomhed. iblandt de lavere

Klasser af Befolkningen paa St.Thomas antoges at ligge i disses Uvillig¬

hed til at rette sig efter de givne Forskrifter og bruge de af Lægerne fore¬

skrevne Midler. En Italiener, Dr. Zecchi, hvem Commandantskabet under

de extraordinære Omstændigheder, og da han ved at have begyndt Praxis

allerede havde erhvervet et Ry, havde troet at maatte tilstede indtil videre

at vedblive at praktisere under Epidemien, skal i denne Henseende have havt

større Held, og Mange tilskreve hans Behandling deres Bedring. Sygdøm¬
—skjøndt Antallet af disse er for¬men havde bortrevet meget faa Blanke,

holdsviis større paa St. Thomas end paa de fleste andre vestindiske Øer,

hvilken Omstændighed udentvivl maatte tilskrives den regelmæssige Levemaade

og den Reenlighed, som Klimaet gjør nødvendig for Europæere, i Forbin¬

delse med de mere oplyste Klassers Forsigtighed ved at benytte Lægebehand¬
ling ved Indtrædelsen af de første Symptomer af Sygdommen.

Paa St. Croix herskede i den største Deel af Januar Maaned tor og

kold Blæst. Landet trængte meget til Regn, navnlig for de nye Plantninger.

Regnmængden havde i denne Maaned udgjort: i Christiansted 51 Linie,

paa Kingshill 4 og i Frederiksted 12', altsaa i Gjennemsnit paa St. Croix

7½3; paa St. Thomas havde den udgjort 17½ og paa St. Jan 19½ Li¬

nie (a 8 pr. engelsk Tomme).

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 14de Marts sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Ophævelsen af de i det forhenværende Rentekammers Cir¬
culærer af 31te December 1841 og 6te April 1842 indeholdte Be¬

stemmelser:

Den i det forhenværende Rentekammers Circulære af 31te December

1841, indeholdte Bestemmelse om, at Beløbet af de i de Skattepligtiges

Qvitteringsbøger bag Linien i Rigsbankpenge opførte Afgifter fra Begyn¬

delsen af Aaret 1842 tillige skal opføres foran Linien i slesvig=holstensk Cou¬

rant, og det i Rigsdaler, Skilling og Sextendedeelskilling, bliver herved for

Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende sat ud af Kraft, og ville Afgifterne

saaledes i Qvitteringsbøgerne udelukkende være at opføre i de ved det aller¬

høieste Patent af 10de Februar 1854 anordnede Møntsorter.

Ligeledes bliver forommeldte Rentekammers Bestemmelse i Circulære af

6te April 1842 ved hvilken det er blevet paalagt Oppebørselsbetjentene,

for de Undersaatter, som have samlet et Beløb af idetmindste 4 Rbdlr. i

Rigsbankskillemønt, at omvexle samme mod et tilsvarende Beløb i 8 Rigs¬

bankskillingstykker, herved ophævet.
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Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Et Adjunct=Embede

ved Sorø Akademies lærde Skole og Opdragelsesanstalt. Underviisnings¬

fagene ere Historie og Geographi. Begyndelsesgagen er 400 Rd., og fri

Bolig in natura for en Ugift eller i Huusleiegodtgjørelse 60 Rd. Opslaaet
vacant den 14de Marts.

To Adjunct=Poster ved Horsens lærde Skole, at tiltræde den 1ste Au¬

gust d. A. Underviisningsfag for den ene: Mathematik og Physik, for den

anden: Latin og Græsk. Gage for hver 400 Rd. Opslaaede vacante den
14de Marts.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Karlebo Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korntienden af

Pastoratets tiendeydende Hartkorn, der udgjør 582 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk.

19 Alb., er opgivet til 144 Tdr. 614 Skpr. Rug, 182 Tdr. 5½g Skpr.

Byg, 73 Tdr. 5Uha Skpr. Havre og 3 Skpr. Ærter. 2) Qvægtienden og

Smaaredsel kan anslaaes til 80 Rd. aarlig. 3) Offer og Accidenser omtrent

500 Rd. aarlig. 4) Udbytte af en Kaldet tilhørende Bankactie, stor 300

Rd. 5) Høstdage: 220. 6) Præstegaardens Avling udgjør 72 Tdr. Land

god leerblandet Jord, hvoraf 50 Tor. Land Ager, 20 Tdr. Land Eng og

2 Tdr. Land Have, og staaer for Hartkorn 7 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2½4

Alb. — Byrder: 1) Skatter og Communeafgifter, der i Aaret 1853 have

været svarede med resp. 111 Rd. 14ß. og 40 Rd. 2) Landemodsexpenser,

Præsteenkekassepenge m. v., der i bemeldte Aar have udgjort 76 Rd. 56 ß.

Der paahviler ikke Embedet nogen Enkepension eller Byggegjeld. — Præste¬

gaardens Bygninger ere anordningsmæssig vedligeholdte, men trænge til For¬

bedring, hvilket ogsaa gjælder Stuebygningen, skjøndt den er opført i Aaret

1832. Præstegaardens Indløsningssum er 472 Rd. 48 ß.

Sneibjerg og Tjørring Sognekald i Ribe Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden af Kaldets 203 Tdr. tiendeydende Hartkorn, hvoraf Størstedelen

ydes in natura efter confirmeret Tiendeforening, beløber 63 Tdr. 2 Skpr.

Rug, 5 Tdr. 1 Skp. Byg og 8 Tdr. Havre. 2) Smaaredsel: 5 Lpd.

Smør, 9 Lpd. Ost og 52 Snese Æg. 3) Offer og Accidentser c. 200

Rd. 4) Af Huusmænd ydes 30 Høstdage. 5) Resusion fra Hovedgaarden
Ørnhoved: 2 Tdr. Rug. 6) Præstegaarden, af Harttorn 4 Tdr. 3 Skpr.

med gode Jorder og rigelig Høavl, giver et aarligt Netto=Provenu af 175

Rd. Udgifter: 1) Skatter og Afgifter c. 15 Rd. 2) Expenser 12 Rd.
—

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 13de Marts er hidtilværende 2den

Controlleur ved Finantshovedkassen, Kammerraad C. S. Stage, allernaadigst

beskikket til Controlleur ved bemeldte Kasse.

Under Indenrigsministeriet. Under 26de Novbr. f. A. er der ud¬

færdiget allernaadigst Bevilling for V. With af Kjøbenhavn som Transla¬

teur og Tolk i det tydske, engelske og spanske Sprog.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariememioiivenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

SDen 20 SwslttsN18. 1854.

Lovgivning.

Under 19de Marts sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet

følgende Lov, indeholdende nogle Bestemmelser i Henseende til Byg¬

ninger der opføres i Staden Kjøbenhavn eller dens nærmeste

Omegn:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
§ 1.

Med Hensyn til Bygninger, der opføres i Staden Kjøbenhavn eller

paa dens Grund, bliver at iagttage:

1. I Gader, som ere under 12 Alen brede, maa ingen Bygning

opføres af større Høide end 15 Alen. Fra denne Regel kan vedkommende

Ministerium dog, naar Omstændighederne tale derfor, indrømme Undtagelser,

forsaavidt nye Bygninger træde istedetfor ældre af en større Høide.

2. Intet Tag eller nogen Deel af samme maa gives en høiere Reis¬

end 45 Grader.ning

Disse under Nr. 1 og 2 givne Regler finde dog ikke Anvendelse paa

det Terrain, som ligger mellem Fæstningsværkerne og den ved Lov af 6te

Januar 1852 bestemte Demarcationslinie.

3. Ingen Etage, som indrettes til Beboelse, maa være under 4 Alens

Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

4. Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Lofter, medmindre der

findes Paneel mod Tagskraaningen og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig

Lysning og Luft i Localet.
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5. Beboelseskjælder maa ikke anbringes i Gader, som ei ere over 10

brede.Alen

6. Saavel ved nye Bygningsforetagender som ved Forandring af

ældre Eiendomme skal det paasees, at der, hvor Localiteterne fordre det, ha¬

ves fornødne Indkjørseler til Adgang for Sprøiter og Eieren skal være

pligtig at underkaste sig den Bestemmelse som vedkommende administrative

Autoritet i saa Henseende giver, navnlig forsaavidt angaaer Spørgsmaalet

om Lukning af tilværende Indkjørseler.

7. Forsaavidt Approbation maatte være meddeelt paa paatænkte Byg¬

ningsforetagender, der staae i Strid med forestaaende Bestemmelser, taber

saadan Approbation sin Gyldighed hvis Bygningsforetagendet ikke paabe¬

gyndes inden Forløb af en Maaned fra denne Lovs Dato.

§ 2.

Paa Stadens udenbyes Grunde maa ingen Bygning paabegyndes, for¬

inden Kjøbenhavns Magistrat har meddeelt Resolution for, at Vandafløbet

er reguleret, og at der, om fornedent gjøres, er udlagt en Vei af tilstræk¬

kelig Brede og i en hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig

Vei, samt foreskrevet, hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Overkjør¬

seler til denne Vei. Forinden Magistraten afgiver sin Bestemmelse, har den

at indhente Erklæring fra Stadens Brolægnings= og Veicommission.

§ 3.

Paa den Deel af Kjøbenhavns Amts Grund, der indesluttes af Værne¬

damsveien, Vesterbro, Pilealleen Frederiksberg Byes Alleegade, Falkoneer¬

alleen, Ladegaardsaaen, St. Jørgens Sø og gamle Kongevei til Værne¬

damsveien, maa ingen Bygning paabegyndes, forinden en slig Bestemmelse

som den, der er nævnt i § 2, er erhvervet fra Amtmanden over Kjøben¬

havns Amt, der forud har at indhente Erklæring fra nogle af Frederiksbergs

Sogneforstanderskab dertil valgte sagkyndige Mænd, som, naar de dertil finde

Anledning, kunne træde i Forbindelse med Stadens Brolægnings= og Vei¬

commission.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Under 19de Marts er der udfærdiget et paa sædvanlig Maade formu¬

leret og af Premierministeren contrasigneret Kongeligt Budskab angaaende

Rigsdagens Slutning Fredagen den 24de d. M.
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Indenrigsministeriet.

Fra Færøerne ere over Shetland modtagne Efterretninger indtil 30te

Januar sidstl., ifølge hvilke Veirliget i den største Deel af December Maa¬

ned var efter Aarstiden ret mildt og behageligt; Juledag begyndte der at

falde en betydelig Mængde Snee, og fra den Dag af havde man stadig Snee

og temmelig stærkt Frostveir indtil midt i Januar Maaned, da der atter

indtraadte mildt Veir, hvilket siden stadig er vedblevet, dog forenet med Regn

og voldsom Storm.

Helbredstilstanden har i det Hele været ret god; dog havde der i den

forløbne Deel af Vinteren viist sig en særdeles Disposition til Betændelse

og Koldbrand hos Enhver, der paa en eller anden Maade paadrog sig et

Saar; hvilket har havt flere Personers Død til Følge.

Paa Grund af det stormfulde Veir har Fiskeriet kun været ubetydeligt,

dog har man i Thorshavn de Dage, det var muligt at komme paa Søen,

fisket ret godt af Smaatorsk. Derimod har der kun været meget lidet Sei¬

fiskeri, hvilket ellers om Vinteren pleier at give et godt Udbytte og er af

stor Vigtighed især for den fattigere Deel af Befolkningen, da Seien, for¬

uden at være et godt Fødemiddel, afgiver en ikke ubetydelig Deel Tran.

Faarene havde hidtil, saavidt Beretninger derom vare indkomne, over¬

Vinteren godt.staaet

Ved Optagelsen af Varebeholdningen ved den Kongelige Handel, der,

som sædvanligt, fandt Sted i Januar Maaned, viste det sig, at Handelen

var særdeles vel forsynet, og at der ikke var Mangel paa nogensomhelst

Varesort.

Under 7de Februar sidstl. har Indenrigsministeriet tilskrevet Kjøbenhavns

Magistrat saaledes *):

„Med Kjøbenhavns Magistrats behagelige Skrivelse af 28de Septbr.

f. A. har Ministeriet modtaget trende af den i sin Tid i dette Øiemed ned¬

satte combinerede Comitee udarbeidede Planer til Indførelse af Vand=, Gas¬

og Cloakanlæg heri Staden tilligemed de over disse Planer afgivne Betænk¬

ninger, hvoraf fremgaaer, at samtlige Vedkommende have været enige i at

anbefale Vand= og Gasplanerne til at approberes, men at der med Hensyn

til Cloakplanen har viist sig en betydelig Dissens, ikke blot i den nævnte

Comitee, men ogsaa i Communalbestyrelsens tvende Afdelinger. Ligesom

*) Da Indholdet af denne og isærdeleshed af den følgende Skrivelse andetsteds er blevet

urigtigt gjengivet, har Indenrigsministeriet fundet det rettest, her at meddele disse Skri¬

velser i deres Heelhed, for at deraf fuldstændigt kan sees, hvad der fra Ministeriets

Side er skeet med Hensyn til de paagjældende høist vigtige Sager.
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nemlig oftnævnte Comitees Minoritet har andraget paa, at ikkun de to først¬

nævnte Planer maatte blive approberede medens derimod Majoriteten har

indstillet samtlige tre Planer til endelig Sanction, saaledes har allerede un¬

der Sagens foreløbige Behandling i Magistraten dennes Majoritet stemt for

indtil videre at stille Afgjørelsen af Cloakplanen i Bero, medens dens Mi¬

noritet har sluttet sig til den af Comitteens Majoritet gjorte Indstilling, og

endelig har af Borgerrepræsentantskabet en Majoritet af 16 af dens da til¬

stedeværende 26 Medlemmer udtalt sig for samtlige tre Planers Iværksæt¬

telse, men de øvrige 10 derimod erklæret sig imod den foreliggende Cloak¬

plans Udførelse fortiden. Næst at bemærke, at Borgerrepræsentanterne, ved

i Henhold hertil at bemyndige den combinerede Comitee til yderligere at

forberede Anlæget, imidlertid have knyttet denne Bemyndigelse til forskjellige

i deres Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat af 30te August f. A. nærmere

anførte Betingelser, hvoriblandt: at Udførelsen af samtlige tre Værker over¬

drages i Entreprise under Eet, og at der udarbeides, og paa en Tid da

Communen er aldeles ubunden ligeoverfor nogen enkelt Entrepreneur, fore¬

lægges Communalbestyrelsen Udkast til Contracter om Udførelsen af samtlige

Værker, har Kjøbenhavns Magistrat i ovenmeldte sin Skrivelse indstillet Sa¬

gen til Indenrigsministeriets Afgjørelse, idet Samme har tilføiet, at Menin¬

gerne i velbemeldte Magistrat under Sagens seneste Forhandling have stillet

sig paa samme Maade som under den foreløbige, nemlig saaledes at me¬

dens den ovenanførte Minoritet har sluttet sig til den af Repræsentantskabets

Pluralitet gjorte Indstilling om, at samtlige Planer, med den i Overens¬

stemmelse med Repræsentantskabets forbemeldte Skrivelse af 30te August f. A.

fornødne Modification og under de deri nærmere angivne Betingelser, maatte

forsynes med Approbation, har Majoriteten fremdeles maattet holde for, at

overveiende Grunde tale mod fortiden at tilraade Indførelsen af det tilsigtede

Cloakanlæg.

I denne Anledning skulde man til behagelig Efterretning herved tjenst¬

ligst melde, at Ministeriet, med særdeles Hensyn til den betydelige Menings¬

forskjel, der saaledes har viist sig i Communalbestyrelsen i Henseende til den

foreslaaede Cloakindretning, og de væsentlige, ingenlunde aldeles opløste Tvivl,

der ere reiste imod dennes Hensigtsmæssighed, ialtfald under vore herværende

Forhold, hvori endog de to lige stemmeberettigede Corporationer, hvoraf

Communalbeskyrelsen bestaaer, som alt bemærket, hver i sin Fleerhed staae

imod hinanden, ikke i Sagens nærværende Stilling drister sig til at bifalde

den forelagte Plan forsaavidt Cloakvæsenet angaaer, hvilket vilde medsøre

høist betydelige Bekostninger og derhos paadrage Byens Grundeiere ikke faa

Ubehageligheder og Byrder, som under de stedfundne Forhandlinger ikke sy¬
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nes at være tillagte tilstrækkelig Vægt, saalidet som man er sat istand til at

gjøre sig nogen Forestilling om Beløbet af de Erstatninger, som efter det

udarbeidede Udkast til Lov angaaende Indførelsen af et Cloaksystem i Kjø¬

benhavn skulde udredes i Tilfælde, der vistnok ei vilde blive sjældne. Mini¬

steriet skal derhos bemærke, at det har maattet tillægge den Omstændighed

en ikke liden Vægt, at den Fleerhed af de ved Afstemningen mødte Borger¬

repræsentanter, der har stemt for den foreliggende Cloakplans Iværksættelse,

som ligeledes alt ovenfor bemærket, ikke endelig har bifaldet samme men

knyttet sit Samtykke blandt Andet til en Betingelse, der gaaer ud paa, at

Værkets Udførelse blev overdraget en Entrepreneur, der vilde indestaae Com¬

munen ikke blot for Planens heldige Udførelse, men ogsaa for at Anlæget

i et ikke altfor kort Tidsrum kunde benyttes nogenlunde uforstyrret, — en

Betingelse, som vanskelig vilde kunne opnaaes og som iøvrigt er af den Na¬

tur, at ogsaa Ministeriet, naar det skulde sanctionere Planen, burde have Ad¬

gang til at bedømme, om Betingelsen var opnaaet. I ethvert Fald maatte det,

forinden endelig Bestemmelse tages, først bringes i det Rene, hvorledes de

af Foranstaltningen flydende forøgede Udgifter skulle lignes paa Stadens Ind¬

vaanere; thi vel har Kjøbenhavns Magistrat, væsentlig med Hensyn til de

ved det foreslaaede Cloakanlæg foranledigede Udgifter, i Skrivelse af 5te

Decbr. f. A. gjort Indstilling angaaende Indførelsen af en Formue= og

Indkomststat heri Staden, men denne Indstilling har Ministeriet ikke troet

at kunne tiltræde, i hvilken Anledning man maa henvise til sin Skrivelse af

Dags Dato dette Spørgsmaal betræffende.

Hvad dernæst de foreliggende Planer til Byens Gasbelysning og Vand¬

forsyning angaaer, skulde Ministeriet, navnlig med Hensyn til at det af For¬

handlingerne fremgaaer, at der i Borgerrepræsentanternes Forsamling har

været reist Spørgsmaal, om ikke disse to Planer ogsaa maatte stilles i Bero,

hvilket Spørgsmaalsaafremt ikke Cloakplanen fortiden kom til Udførelse —

imidlertid ikke er bløa sat under Afstemning i bemeldte Forsamling
tjenstligst udbede sig Communalbestyrelsens Erklæring behageligen meddeelt,

om Samme er enig i, at disse tvende nævnte Foranstaltninger snarest muligt

udføres, uagtet Planen til Udførelsen af Cloakanlæg, i Medfør af Ministe¬

riets her afgivne Resolution, ikke bliver fremmet.“

Endvidere har Indenrigsministeriet under s. D. tilskrevet Kjøbenhavns

Magistrat saaledes:

„I behagelig Skrivelse af 5te Decbr. f. A. har Kjøbenhavns Magistrat

meddeelt Indenrigsministeriet, at Communalbestyrelsen, foranlediget af de i

Ministeriets Skrivelse af 21de Mai 1852 fremsatte Bemærkninger om Van¬
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skeligheden ved med Communens nuværende Indtægtskilder forsvarligen at

bestride Udgifterne til flere af dens vigtigste Anliggender, og den deraf fly¬

dende Nødvendighed af at være betænkt paa nye Indtægtskilder for Com¬

munen, har foranlediget en combineret Comitee nedsat for at tage Spørgs¬

maalet om de communale Afgifter og Beskatningsforhold i dets hele Udstræk¬

ning, ogsaa for Forstædernes Vedkommende, under Overveielse, idet velbe¬

meldte Magistrat derhos har fremsendt den af den nævnte Comitee i Hen¬

hold hertil afgivne Betænkning, hvori er foreslaaet:

at der aabnes Stadens ordinære Fond en forøget Indtægtskilde derved, at

der til Dækning af de af Stadens Udgifter, som ikke afholdes ved sær¬

lige Skatter, og hvortil ingen andre Ressourcer haves, istedetfor den

nuværende Næringsskat, som bortfalder, indføres en almindelig Byskat,

som fordeles paa samtlige Indvaanere efter Indkomst og Evne, uden

Hensyn til deres Stilling, og hvad enten de boe paa Byens Grund

eller udenfor samme, naar de sidstnævnte Personer heri Staden have

et Embede, en Bestilling eller en borgerlig Næringsvei, dog at i dette

Tilfælde Skatten ikkun bliver at paaligne dem i Forhold til de Ind¬

tægter, som de have af denne Næring, Bestilling eller Embede;

at, medens Udgifterne ved de paatænkte nye Gas= og Vandanlæg udredes

paa samme Maade som hidtil respective Lygte= og Vandskatten, derimod

Udgifterne ved det projecterede Cloakanlæg bestrides af det ordinære

Fond; samt

at der nedsættes en Commission, bestaaende af Stadsconducteuren og an¬

dre sagkyndige Mænd samt nogle af Communalbestyrelsens Medlemmer,

for at gjøre Forslag til de Regler, hvorefter de udenbyes Eiendomme

kunne ansættes til Grundtaxt, samt derhos at afgive Betænkning om,

hvorvidt, og i bekræftende Fald efter hvilke Regler, Grundtaxtansættelsen

i selve Staden bør undergaae nogen Forandring, samt, naar disse

Principer have erholdt høiere Sanction, deres at skride til en fuld¬
stændig Taxation af Forstædernes og eventualiter tillige af Stadens

Eiendomme

idet bemeldte Comitee derhos har fremstillet de Hovedpunkter, der vilde være

at tage i Betragtning ved Indførelsen af den foreslaaede nye Byskat, men

om de mere detaillerede Bestemmelser, der i denne Anledning maatte behø¬

ves, allene har yttret, at disse stedse senere ville kunne erholdes ad admini¬

strativ Vei.

Denne Betænkning er derefter allene med et, ved den nysanførte Man¬

gel af Detailbestemmelser i Comiteens Forslag om den nye Skat foranlediget.

Tillæg om, at Communalbestyrelsen maa bemyndiges til, Tid efter anden paa
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Indenrigsministeriets Approbation at vedtage de nærmere Bestemmelser, der

i saa Henseende maatte findes hensigtsmæssige, i sin Heelhed tiltraadtaf

Stadens Borgerrepræsentanter.

Da der imidlertid i Kjøbenhavns Magistrat, som derefter har taget Sa¬

gen under Overveielse, blandt flere af dens Medlemmer blev yttret væsent¬

lige Betænkeligheder navnlig mod en Skat af den af Comiteen foreslaaede

Natur, har velbemeldte Magistrat desangaaende corresponderet med Borger¬

repræsentationen, der imidlertid, i Henhold til en fra den combinerede Comitee

indhentet yderligere Erklæring, med en enkelt Forandring i Henseende til det

Minimum, hvormed Nogen skal kunne ansættes til den nye Skat, eenstem¬

migen er vedbleven sin tidligere Indstilling.

Næst endnu at bemærke, at de ovenmeldte Medlemmer af Magistraten

fremdeles have maattet finde den foreslaaede Afgiftsform høist betænkelig

navnlig fordi den overlader Vilkaarligheden et næsten ubegrændset Spillerum,

men at de dog, da Borgerrepræsentanterne eenstemmigen have erklæret sig

for Indførelsen af den omspurgte Afgift, ikke have troet i en Sag af denne

Natur at burde udtale nogen Dissens, har velbemeldte Magistrat endelig, i

Henhold hertil, indskrænket sig til at forelægge Ministeriet Sagen til Af¬

gjørelse.

I denne Anledning skulde man tjenstligst melde, at Ministeriet vistnok

maa ansee det utvivlsomt, at Kjøbenhavns Commune i den nærmeste Frem¬

tid vil komme til at behøve forøgede Ressourcer, men at man, forsaavidt

der spørges om, hvorfra disse bedst ville kunne søges, vel erkjender, at det

vil have store Vanskeligheder at lægge saa betydelige Skatteforøgelser, som

de, hvorom der kan blive Spørgsmaal, paa Eiendommene, der fortiden ere

Basis for den største Deel af Byens Afgifter *), men at der dog ved Hjælp

*.) Denne Skattebasis har sine meget betydelige Fordele, navnlig en Fasthed og Sikkerhed,

som ikke lod sig opnaae under en anden Beskatningsmaade. Det vilde være en stor

Misforstaaelse, om man antog, at Afgifterne derved blive udelukkende kastede paa Eien¬

domsmændene; thi gjennem Huusleien blive de fordeelte paa alle Indvaanerne i Forhold

til de Leiligheder, Enhver bruger til Beboelse eller Næringsdrift. Vistnok ligger i Huus¬

leien ingen aldeles fuldkommen Maalestok enten for den Nytte, Enhver har af Stadens

Indretninger, eller for hans Evne til at tage Deel i Stadens Byrder; men denne Maalestol

turde dog i sin Almindelighed tilveiebringe et nok saa ligeligt Forhold som den, man

kunde finde ad andre Veic. Der er imidlertid den Mislighed forbunden med hiin Art Af¬

gifter, at uagtet Grundeieren gjennem Huusleien kan i det Hele faae de paa hans Eiendom

efter Grundtaxt, Bygningsareal v. s. v., hvilende Afgifter godtgjorte af Leierne (stun¬

dom, som fortiden, endog rigelig, men ogsaa stundom, som i en Tid, der ikke ligger

saamange Aar tilbage, kun knapt), saa gjælder dette dog ikke med Hensyn til de mange

mindre heldig beliggende eller maadeligt indrettede Eiendomme, hvoraf der gaaer lige¬

saa store eller dog kun lidet ringere Afgifter end af dem, der ere bedre beliggende og

bedre indrettede for et fordeelagtigt Næringsbrug eller for Beboelse af den mere velha¬
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af disse Afgifter kan udbringes endeel mere end hidtil, da Bygningernes

Indtægter i de sidste Aar meget betydelig have formeret sig ei blot ved

høiere Huusleie, men og fornemmelig ved nye Bygninger og ældre Bygnin¬

gers Omdannelse saavel inden som udenfor Stadens Volde, og at det ialt¬

fald maatte nøiere undersøges, om ikke dog de Ulemper, som hine Skatters

Forøgelse ville medføre, turde være taaleligere end de, som vilde følge af de

Skattepaabud, der skulde sættes istedet. Jethvert Tilfælde kan man ikke bifalde,

at Næringsskatten opgives, men vil derimod ei have Noget at erindre imod,

at de Erhverv, som blive at medtage under Næringsligningen, udvides til¬

deels i Lighed med hvad der i sin Tid fandt Sted ved Næringskrigsskatten.

Fremdeles maa man bifalde at Byens udenbyes Grunde søges inddragne

under Grundtaxten, kun at herved nøie tages Hensyn til den væsentlige For¬

skjel som der er imellem begge Dele af Communen, samt at det iagtta¬

ges, at de udenbyes Grundeiere sikkres imod igjennem den samlede Grund¬

skat at komme til uforholdsmæssigt at bidrage til de indenbyes Indretninger,

hvoraf Broernes Beboere ei have samme Gavn som de indenfor Portene

Boende, saasom navnlig til Vand=, Gas= og Cloakanlæg i selve Byen, lige¬

som man anseer det for et Retfærdighedskrav, at den Barriere, der nu be¬

staaer mellem begge Arter af communale Eiendomme, ved Opkrævningen af

Port= og Passagepenge da bliver hævet.

—Saafremt Nærings= og Grundskatten - hvad Ministeriet maa antage

paa de her antydede eller lignende Maader kunde blive væsentligt forøgede,

hvorom Ministeriet forventer at modtage Communalbestyrelsens nærmere Yt¬

tringer, maa det ialtfald efter den af Comiteen i dens Betænkning af 23de

Septbr. f. A. S. 13 opstillede Beregning over den forøgede aarlige Ind¬

tægt, Communen formeentlig vil behøve, mod hvilken Beregning ingen Er¬

indring er gjort af nogen af Communalbestyrelsens tvende Afdelinger, anta¬

ges, at for Øieblikket ingen ny Beskatningsbranche vil være nødvendig, og

navnlig ikke, naar den paatænkte Cloakindretning, efter hvad i en anden

Skrivelse herfra af Dags Dato i saa Henseende er udtalt, fortiden stilles i

Bero.

Men selv om det maatte ansees uundgaaelig nødvendigt, i den nærmeste

Fremtid at være betænkt paa at aabne Communen nye Beskatningsmaader,

vilde Ministeriet ialtfald ikke kunne anbefale Indførelsen af en saadan For¬

vende Deel af Befolkningen. Jo mere deslige Afgifter voxe, jo større bliver Misfor¬

holdet mellem de paa Eiendomme af hint Slags hvilende Byrder og den Indtægt, de

kunne kaste af sig; og det kan ikke andet end angribe Eiendommenes Værdi. En yder¬

ligere Forhøielse af hine allerede betydelige Afgifter vilde derfor have en meget betæn¬

kelig Side.
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mue= og Leilighedsskat som den af Comiteen foreslaaede og af Borgerrepræ¬

sentanterne anbefalede, hvilken, anvendt paa en Stad af Kjøbenhavns Stør¬

relse og med dens blandede og afvexlende Befolkning samt øvrige særegne

Forhold, let vilde lede til uretfærdige Resultater. Hovedstaden indbefatter en

stor Mængde Embedsmænd, tildeels af det høist lønnede Slags, der ikke

have deres Indtægter af Communen eller dens Indvaanere,

men lønnes af Staten. De enkelte af disse, der ikke have deres Indtægter

af fast Gage men af Betalinger der erlægges for deres Tjeneste i de en¬

kelte Sager, have deres tildeels betydelige Indtægter mindre af Staden end

af det øvrige Land, saasom Høiesterets= og Landsoverrets=Prokuratorer, der

endog oppebære Betaling af Amterne og de øvrige Kjøbstæder for en Deel

af deres Forretninger, medens de for de selvsamme Forretninger, naar de

udføres for Hovedstaden, betales af Statskassen.

Der findes endvidere i Kjøbenhavn mangfoldige vigtige Instituter, som

underholdes tildeels af Staten, tildcels af andre Kilder, der ligesaalidet ud¬

flyde særligt fra Kjøbenhavn men fra Landet i det Hele, saasom National¬

banken, Universitetet, Musæerne, Kunstakademiet, Theatret m. v. Ligesom

det fra mange andre Sider er en uvurdeerlig Fordeel for Kjøbenhavn, at

saa Meget deri er samlet, saaledes er det ogsaa isærdeleshed et stort Gode

for Samme i oekon omisk Henseende, at alle de Lønninger, som hine Embeds¬

mand og de ved de nævnte Instituter ansatte Embedsmænd og Betjente

nyde af Staten eller af andre Midler, som ikke særligt udflyde fra Kjøben¬

havn, forbruges heri Staden, hvortil kommer, at ikke faa af dem have pri¬

vate Indtægter, som de ogsaa her fortære. Ligesom derhos de ovenomtalte

Indretninger, som findes i Kjøbenhavn, bringe mange Andre til at tage Bo¬

pæl sammesteds eller dog til der at opholde sig i længere eller kortere Tid,

saaledes have nogle af disse Indretninger, og navnlig Banken ogsaa fra

andre Sider bidraget og bidrage endnu daglig til Kjøbenhavns Velstand.

Det er nu vistnok i sin Orden, at de nævnte Embedsmænd og Betjente,

lige med andre Indvaanere, som Eiendomsbesiddere eller Leiere og i en¬

hver anden Maade hvorpaa Hovedstaden beskattes bære deres Andeel af

Stadens Udgifter; men naar man endvidere vilde beskatte den Indtægt, som

de nyde enten af Staten eller af den Institution i hvis Tjeneste de ere

ansatte, da vilde dette være en Uretfærdighed, og det ikke saameget mod disse

Embedsmænd og Betjente som mod Staten eller Folket i det Hele, idet det

vilde blive fornødent, at Staten eller den Institution, som lønnede dem,

maatte give dem et saadant Tillæg, som kunde dække den Skat, de maatte

give af Lønningerne. Dette finder og i det Væsentlige Anvendelse paa de

Functionærer, der, som ovenmeldt, for Private eller Communer udenfor Kjø¬
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benhavn udføre Tjenester, som ikke vedkomme Hovedstaden men maae udføres

her, fordi et Institut (saasom Høiesteret og Banken) er henlagt til Hoved¬

staden. Er det end saa, at ogsaa flere af de andre Kjøbstæder, hvor For¬

mue= og Leilighedsskat er indført, i deres Midte tælle Embedsmænd, hvis

Embeder ei indskrænke sig til de Kjøbstæder, de beboe, ideligen vexlende Ind¬

vaanere og enkelte Instituter, som ikke have deres Hovedindtægt fra Byen,

og det altsaa kunde synes, at de her fremsatte Indvendinger ogsaa maatte

træffe disse Byers Formue= og Leilighedsbeskatning, saa maa det dog erkjen¬

des, at der for Hovedstadens Vedkommende ialtfald i saa Henseende er en

saa overordentlig Gradforskjel, at det, der gjælder i hine, allerede af den Grund

ikke kan gjælde for Kjøbenhavn.

Fremdeles er der i Kjøbenhavn endeel Kapitalister og andre Rigmænd,

der intet Erhverv have af Staden, men søge derhen, tiltrukne af de Be¬

kvemmeligheder og Nydelser, som Hovedstaden frembyder. Dersom saadanne

Mænd, hvilke ikke medvirke lidet til at hæve Kjøbenhavns Eiendomme, til

at oplive dens Handel og Industri, og til at afhjælpe de Fattiges Trang,

ligesom de og, navnlig som Beboere af anseelige Huusleiligheder, bidrage

meget til Communeudgifterne, derhos endnu skulde yde et Bidrag af deres

Formue, er det at befrygte, at mange af dem, til Skade for Staden selv,

vilde holdes fra at vælge denne til Opholdssted. Adskillige af denne Klasse

tage iøvrigt kun for en Deel af Aaret Bopæl i Kjøbenhavn, hvor de enten

tage Ophold i Hotellerne eller vel endog i Leiligheder, som staae for deres

Regning hele Aaret igjennem, og da de derhos have Bopæl paa et andet Sted,

hvorfra de især have deres Indtægter, og som de betragte som deres Hoved¬

hjem, vilde de saaledes paa to eller flere forskjellige Steder blive ansatte til

Afgift efter deres præsumtive Formue, uden at det vilde være gjørligt at

finde faste Regler, hvorefter de kunde blive forskaanede for flere Gange at

svare Skat af samme Indtægt.

En meget væsentlig Betænkelighed ved at indføre en saadan almindelig

Formue= og Leilighedsskat i Kjøbenhavn frembyder og den Omstændighed, at

der gives, og i Fremtiden mere og mere ville opstaae, Bygninger udenfor

Kjøbenhavn, hvori den Deel af Befolkningen, der af Fornødenhed eller Lyst

vil leve i Hovedstaden, kan finde en ligesaa passende og til Enhvers Smag

svarende Bopæl som inde i Byen, og det er derfor at forudsee, at den nye

Skat vilde tvinge Flere og Flere til at flytte ud til de ovenmeldte udenbyes

Boliger, maaskee fortrinligviis til dem, der end ikke ligge paa Byens Grund,

og at flere og flere nye Bygninger der vilde opføres for at optage Kjøben¬

havns Beboere. Comiteens Forslag gaaer nu vel ud paa, at Skatten ogsaa

skulde svares af dem, som boe udensor Byens Grund, naar de heri Staden



275

have et Embede, en Bestilling eller en borgerlig Næringsvei, og navnlig i

Forhold til de Indtægter, en saadan Stilling afgiver. En saadan Bestem¬

melse kan Ministeriet imidlertid ikke finde antagelig, ialtfald under de nu be¬

staaende Forhold mellem Rigets forskjellige Communer, og til at bevirke disse

Forhold omordnede finder Ministeriet ikke sortiden nogen tilstrækkelig Anled¬

ledning. Ligesom det nemlig allerede vilde være ubilligt, at de, som tage

Bopæl paa Broerne, skulde erlægge en saadan Skat lige med dem, som boe

i selve Byen, uagtet de ikke i lige Grad nyde Godt af Byens communale

Indretninger, saaledes vilde det navnlig være aldeles anomalt, om de, som

bosætte sig udenfor Byens Grund, altsaa i en anden Commune, til hvilken

de allerede maae svare Formue= og Leilighedsskat, endvidere maatte svare en

saadan til Kjøbenhavn, fordi de her havde et Embede eller Bestilling. I

saa Henseende at afsondre de Indtægter, de nyde i de forskjellige Communer,

er blandt Andet af den Aarsag ugjørligt, at enhver Skatyders Leilighed til

at svare en Afgift beroer paa hans samlede Indtægter i Forhold til

hans Fornødenheder.

Men til alt Foranførte kommer endnu den Omstændighed, at det vilde

være en ikke liden Ulempe ved en saadan reent personlig Skat, at man ikke,

saaledes som ved Afgifter der knytte sig til Eiendommene kan paalægge

Eieren noget Ansvar for Beboerne. Herved vilde Skatten komme til at

savne den fornødne Sikkerhed, ligesom endog mangen Skattepligtig let kunde

blive aldeles skjult for Ligningsmændene, navnlig naar han ikke hele Aaret

igjennem har Bolig i Staden eller endog kun har vexlet Bopæl i Aarets Løb.

Endelig maa Ministeriet ganske dele den Betænkelighed der er bleven

yttret mellem Magistratens Medlemmer om, at Beboerne ved Skatteansættel¬

sen i høi Grad vilde være udsatte for Vilkaarlighed, og det saameget mere,

naar ikke Skattens samlede Beløb blev begrændset ved et vist Maximum eller

sat i et vist Forhold til en anden af de bestaaende Skatter, t. Ex. Nærings¬

skatten. Det vilde, selv naar den heldigste Sammensætning af Ligningscom¬

missionen, og den største Redelighed og Samvittighedsfuldhed hos dennes

Medlemmer forudsættes, ikke være muligt for nogen Ligningscommission i en

Commune med Kjøbenhavns Folkemængde at komme endog blot til en no¬

genlunde paalidelig Kundskab om enhver enkelt Persons Skattevne, ligesom

det er at forudsee, at de, som have faste, let beregnelige Indkomster, vilde

blive uforholdsmæssigt medtagne, og herimod kunde Skattelisternes Fremlæg¬

gelse til almindeligt Eftersyn i en vis Tid, der forøvrigt ialtfald burde sæt¬

tes længere end de af Comiteen foreslaaede 14 Dage, ikke antages at ville

afgive nogen tilstrækkelig Garanti, hvorfor ogsaa den foreslaaede Skats Ind¬
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førelse vilde lede til Tvivl og Tvist om Skattepligtighed i en ganske anden

Grad end Tilfældet er i de øvrige Kjøbstæder eller paa Landet.

Idet Ministeriet saaledes ikke troer, at det nogensinde kunde anbefale

Indførelsen af en saadan Formue= og Leilighedsskat heri Byen som fore¬

slaact, kan det saameget mindre gaae ind paa Forslaget, saalænge det ikke er

ledsaget af mere detaillerede Bestemmelser med Hensyn til Reglerne for

Skatteansættelsen, og man skal derfor, ved at tilbagesende de modtagne Bilag,

i Henhold til Foranførte afvente Communalbestyrelsens nærmere Forslag om

den Maade, hvorpaa de forøgede Indtægter, som Communen maatte anta¬

ges at ville komme til at behøve, hensigtsmæssigst kunde være at tilveie¬

bringe.

Man kan herved ikke tilbageholde deu Bemærkning, at det vilde være

saare ønskeligt, om en betydelig Decl af Stadens communale Udgifter kunde

tilveiebringes ved Forbrugsafgifter der i andre Stater og navnlig i disses

større Stæder er en Hovedkilde til de høist betydelige Indtægter, hvorover

disse ere raadige. Uagtet Ministeriet indseer, at det efter de herværende

Forhold og navnlig efterat Consumtionen, hvormed visse Forbrugsafgifter til

Bedste for Stadens Kasse mulig kunde have været sat i Forbindelse, er

ophævet, vil være høist vanskeligt her at udfinde Forbrugsafgifter, der kunde

afgive noget betydeligt og sikkret Bidrag til Stadens Fornødenheder, saa

ønsker man dog, at Communalbestyrelsen vil anvende særdeles Opmærksomhed

paa hiin mulige Udvei.

Ved allerhøieste Resolution af 28de Februar er det allernaadigst bifaldt,

at Holbek Amt inddeles i tvende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig: den

østlige Deel, bestaaende af Meerløse, Tudse og Ods Herreder, samt Sognene

Terslose, Skjelleberg og Steenlille af Baroniet Holbergs Birk, og Øerne

Seierø og Hesselø, og den vestlige Deel, bestaaende af Artz, Skippinge og

Løve Herreder, samt Havrebjerg Sogn af Baroniet Holbergs Birk, og Samsø.

Ved allerhøieste Resolution af s. D. er det lige allernaadigst bifaldt, at

Hjørring Amt deles i trende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig: Børglum

og Dronninglund Herreder, Venneberg og Horns Herreder, samt Hvetbo og

Østerhan Herreder.

Ved allerhøieste Resolution af 8de Marts er det allernaadigst bifaldet,

at Ringkjøbing Amt inddeles i trende Tiendecommissions=Distrikter, saaledes,

at det nuværende nordre Distrikt forbliver uforandret, men at Commissionen

for dette Distrikt forøges med et fjerde Medlem, og at det søndre Distrikt

deles i tvende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig det mellemste, bestaaende

af Ulfborg og Hammerum Herreder, og det sydlige, bestaaende af Hind, Bøl¬

ling og Nørre Herreder.
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Ved allerhøieste Resolution af s. D. er det allernaadigst bifaldt, at Skan¬

derborg Amt inddeles i trende Tiendecommissions=Distrikter, resp. for Hjelms¬

lev=Gjern Herreder, for Voer og Nim Herreder, samt for Thyrsting=Vrads

Herreder.

Udenrigsministeriet.

Som dansk Viceconsul er anerkjendt Kjøbmand I. W. Gundersen i

Vardø.

J. F. Katze er ansat som dansk Viceconsul i Port Natal.

Ordenscapitulet.

Under 28de Februar har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Overkrigscommissær Christen Christensen til Ridder af Dannebrogsordenens

3die Klasse.

Under 18de Marts har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

borgerlig Raadmand i Fredericia, Kammerherre, Toldinspecteur Carl Philip

Julius Lorentz til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under 20de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Martin Heidorn i Pinneberg til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Justits¬

minister, Kammerherre, Dr. juris Scheel, Commandeur af Dannebrogsorde¬

nen og Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Kongen af Sver¬

rig og Norge tildeelte Decoration som Commandeur af St. Olafs=Ordenen.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. En Fuldmægtigpost ved Finantshovedkas¬

hvormed er forbunden en aarlig Gage af 800 Rd. Opslaaet vacantsen,

17de Marts.den

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som Præst

ved Straffeanstalten ved Horsens hvormed er forbunden en Gage af 800

Rd. og fri Bolig. Opslaaet vacant den 13de Marts

Embedet som Sognepræst for Reykjavik Domkirke. Indtægterne anslaaes

ifølge gammel Angivelse til 80 Rd. Species, men ifølge ny Angivelse til

c. 685 Rd., foruden en aarlig Huusleiehjælp af 150 Rd. af Islands Jorde¬

bogskasse. Opslaaet vacant den 21de Marts.

Sværdborg Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 1520 Rd.

Ny Ansættelse 380 Rd. — Bregninge Sognekald paa Thorseng. Regule¬

leringssum 920 Rd. Ny Ansættelse 224 Rd. - Særslev Sognekald i Fyens

Stift. Reguleringssum 1640 Rd. Ny Ansættelse 399 Rd. — Opslaaede

vacante den 22de Marts.
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Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

En Conducteur=Post ved det holstenske Bygningsinspectorat. Aarlig Gage

380 Rd.; paa Tjenestereiser 1 Rd. 48 ß. daglig i Diæter. Ansøgninger

indsendes til Ministeriet inden 4 Uger fra den 18de Marts at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Kousted og Raasted Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Korn¬

Qvæg= og Smaaredselstiende anslaaes til 36 Tdr. Rug, 80 Tdr. Byg og

117 Tdr. Havre, samt Hør, Kyllinger og contante Penge, tilsammen omtrent

36 Rd. 2) Smaaredsel 16½ Lrd. Ost, 48 Snese Æg og 6 Rd. i Brødpenge.

3) Offer og Accidentser 180 Rd. 4) Landgilde af Mensalgods 2½ Tdr.

Rug. 3 Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre og 1 Lpd. Smør. 5) Leie af 2 Huse

15 Rd. 6) Bankactieudbytte af 215 Rd. 71 ß., hvoraf dog 9 Rd. 71 6.

er et privat Laan, som udbetales af Eftermænd i Beneficiet. 7) Høstdage

omtrent 24. 8) Præstegaards=Arealet 151 Tdr. Land, af Hartkorn 10 Tdr.

6 Skpr. 3 Fdk., hvoraf 18 Tdr. tilstrækkelig og meget god Tørvemose. Av¬

lingens Udbytte er i sin Tid anslaaet til 350 Rd. Bygningen er forsvarlig

vedligeholdt, men for en Deel forældet og paa en skraa, usolid og fugtig
Grund. Slet Vand i to aabne Brønde.9) For at holde Communion¬

Viin og Brød erlægges af Kirkeeieren 2½ Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg.

Byrder: 1) Amtsstueskatter 150 Rd. 2) Expenser 12 Rd. 3) Communal¬

afgifter 10 Rd. og Giæsteripenge 2 Rd. — Indløsningssum 500 Rd.
Ingen Enke, Laan eller temporær Afgift.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 20de Marts er Toldcontrolleur i

Nestved, C. C. Salchow, allernaadi st beskikket til Toldcontrolleur i Odense.
Under Justitsministeriet. Under 20de Marts er Toldinspecteur i

Nakskov, Kammerjunker G. V. L. Drechsel, allernaadigst beskikket til Birke¬

dommer og Skriver i SilkeborgBirk.

Under Udenrigsministeriet. Under 18de Marts er Kjøbmand J. Jar¬

vies allernaadigst udnævnt til dansk Consul i Singapore; A. Coön til dansk
Consul for den dominikanske Republik.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 18de
Marts er Cand. Uheol. E. C. V. Ortmann allernaadigst bestikket

til personel Capellan hos Sognexræsten for Magleby Menighed paa

Langeland I. C. Ortmann. Under 20de s. M. er Lector i semitisk¬

orientalsk Philologi ved Kjøbenhavns Universitet, Dr. philos. A. F. Meh¬

ren, allernaadigst beskikket til Professor i semitisk=orientalsk Philologi, ved

bemeldte Universitet. Under s. D. er Cand. theol. L. T. Drechsel allernaa¬

digst bestikket til Sognepræst i Skagen; Sognepræst for Hammer og Horsens

Menigheder i Aalborg Stift, R. W. Balslev, til Sognepræst for Skydebjerg

og Orte Menigheder i Fyens Stift; Sognepræst for Durup og Tøndering

Menighe der i Viborg Stift, A. F. Hornemann, til Sognepræst for St. Jør¬

gens og Sørup Menigheder i Fyens Stift; Sognepræst for Ringgive, Gud¬
bjerg og Lindballe Menigheder i Ribe Stift, R. Kirketerp, til Sognepræst
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for Østersnede Menighed i samme Stift; Sognepræst for Hassing og Vil¬
lerslev Menigheder i Aalborg Stift, F. C. v. Haven, til Sognepræst for
Vive, Ove og Valsgaard Menigheder i Viborg Stift; Cand. theol. G. C.

A. Schwartz til ordineret Catechet ogFørstelærer ved Borgerskolen i Aalborg;
Cand. theol. N. P. Hasselquist til ordineret Catechet og Førstelærer ved

Borgerskolen i Stege; personel Capellan for Thoreby Menighed paa Lolland,
S. S. Gjessing, til ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Ny¬

sted; Cand. theol. I. C. Brøchner til ordineret Catechet og Førstelærer ved
Borgerskolen i Bogense.

—
Under Indenrigsministeriet. Under 8de Marts er Prokurator, Mølle¬

eier Repsdorph, allernaadigst udnævnt til Medlem af Tiendecommissionen for

det nordre Tiendecommissions=Distrikt af Ringkjøbing Amt; Pastor Sølling
i Øvre til Formand for, og Tiendecommissærerne, Landvæsenscommissær
Krarup og Landmaaler Hylling til Medlemmer af Tiendecommissionen for
bemeldte Amts mellemste Distrikt; Tiendecommissær Pastor Esmarchi
Lem til Formand for, samt Kammerraad, Landvæsenscommissær Kofoed til

Thimgaard, og Papirfabrikant Smith til Nymølle til Medlemmer af

Tiendecommissionen for samme Amts sydlige Distrikt. Under s. D. er Land¬

maaler L. Kidde allernaadigst udnævnt til Medlem af Tiendecommissionen

for Gjerlev, Onsild, Støvring, Nørhald, Galthen og Østerliisberg Herreder

under Randers Amt, og Landmaaler G. I. Wahl til Medlem af Tiende¬

commissionen for Rougsø, Sønderhald Nørre Sønder og Mols Herreder

under samme Amt. Under s. D. ere Landvæsens= og Tiendecommissær Lund

paa Kleintruplund, Sognefoged S. Knudsen i Voldby, Eier af Vestermølle Asmus¬

sen, og Tiendecommissær Langballe, allern. udnævnte til Medlemmer af Tiende¬

commissionen for Hjelmslev=Gjern Herreder under Skanderborg Amt; Proprie¬

tær Helms i Gjedved, Proprietær Petersen paa Sønderskovgaard, Landinspec¬

teur Ferslev i Horsens, og Skolelærer Andersen i Vithen til Medlemmer af

Tiendecommissionen for Voer og Nim Herreder under bemeldte Amt; Land¬

væsens= og Tiendecommissær, Prokurator Hansen i Brædstrup, Tiendecom¬

missær, Landinspecteur Asmussen paa Birkeholm, Gaardeier F. Lassen i Feu¬

ling, Proprictær, Exam. juris Bernth paa Lillebjerg, og Forpagter paa Vaa¬

benholm, Exam. juris Friis, til Medlemmer af Tiendecommissionen for Thyr¬

sting=Vrads Herreder under samme Amt. Under s. D. ere Kammerraad,

Landvæsenscommissær Warberg paa Eensomhed, og Forpagter af Holmegaard,

Exam. juris Hunderup allernaadigst udnævnte til Tiendecommissærer for

Svendborg Amt. Under 13de s. M. er Cand. polyt. T. F. Wiegmann aller¬

naadigst beskikket til Justeermester i Kjøbenhavn. Under s. D. er Assessor

i Kjøbenhavns Criminal= og Politiret, Justitsraad, Dr. juris A. L. Casse,

allernaadigst udnævnt til Borgermester i Kjøbenhavn. Under 16de s. M. er

der meddeelt allerhøieste Confirmation paa en af Kjøbenhavns Magistrat

udfærdiget Beskikkelse for H. F. Kjellerup som Vexelmægler i Kjøbenhavn.

Under 18de s. M. er Forpagter Grave, paa Ansøgning, i Naade entlediget

som Medlem af Tiendecommissionen for Ringsted og Alsted Herreder under

Sorø Amt. Under s. D. ere Forpagter Andersen paa Gunderslevholm, Land¬

væsenscommissær Schertiger paa Frederikslund, og Forpagter Hvidt paa Fugle¬

berggaard, allernaadigst beskikkede til Medlemmer af Tiendecommissionen for

Øster= og Vester=Flakkebjerg samt Slagelse Herreder i Sorø Amt, og Pro¬
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prietær Hagen paa Knudstrupgaard samt Godsforvalter Rasmussen paa Næs¬
byholm til Medlemmer af Tiendecommissionen for Ringsted og Alsted Her¬

ireder under samme Amt. Under 20de s. M. er Landvæsenscommissær

Skanderborg Amt, Overkrigscommissær J. P. C. Holst, allernaadigst ud¬
nævnt til virkelig Justitsraad. Under s. D. er der allernaadigst tillagt astro¬

nomisk Uhrmager L. Urban=Jürgensen Prædikat af Hof=Chronometermager.

Under Krigsministeriet. Under 11te Februar er Auditeur og Regn¬
skabsfører ved den Kongelige Garde til Hest, Overauditeur C. W. Lange,

Ridder af Dannebroge, der er befordret i Civil=Etaten, entlediget i Naade

fra Landmilitæretaten, fra den 31te Marts d. A. at regne. Under s. D. er
charakteriseret Premierlieutenant i Infanteriet I. M. H. v. Riebau allernaa¬

digst udnævnt til Premierlieutenant, og Secondlieutenant paa yngst Gage
i Infanteriet O. I. v. Krabbe oprykket paa ældst Secondlieutenants Gage.

Under 16de s. M. er Cancellist i Krigsministeriet R. W. Schiøtz, p. t.

constitueret Regnskabsfører ved det 6te Dragon=Regiment, allerhøist udnævnt

til Regnskabsfører ved det 2det Artilleri=Regiment.
Under 18de s. M. er Elev ved den Kgl. militære Høiskole, Second¬

lieutenant a la suite i Artilleriet H. v. Rosenstand meddeelt Afsked i Naade

af Krigstjenesten, og Admitteret ved Høiskolen, Secondlieutenant i Infante¬

riet P. G. v. Ramm allerhøist udnævnt til Elev i Høiskolens yngste Afde¬

deling samt som Følge heraf sat a la suite i Infanteriet. Under s. D. er

Secondlieutenant i Kongens Livjægercorps C. J. v. Rongsted allerhøist udnævnt

til Secondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve.

Under 25de s. M. er Ritmester af 1ste Klasse i Cavalleriet F. C. C.

Funch, efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed, meddeelt Afskedv.

i Naade af Krigstjenesten som Major, med Pension.

Under 26de s. M. er forhenværende Commandeersergeant I. I. Als,

Dannebrogsmand, allernaadigst tillagt Krigsassessors Charakteer.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 23de Februar er det allernaadigst tilladt Candidat i Retsvidenskaben

I. A. E. Friherre v. Heinze, som Auscultant at overvære de Sessioner, der

holdes af de Kongelige Holstenske Overdicasterier i Glückstadt. Under 25de

s. M. er Bygningsconducteur H. Krüger allernaadigst udnævnt til Bygnings¬

inspecteur for Hertugdømmet Holsten. Under 3die Marts ere handelskyndig

Borgermester F. D. Warnholz, Commerceraaderne B. Donner og G. H.

Hesse, samt Kjøbmændene Th. Reincke og G. Wall, samtlige i Altona, aller¬

naadigst udnævnte til Medlemmer af Commercecollegiet i denne Stad. Un¬

der s. D. er Kirchspiel=Foged i Neuenbrock, Kamerland, Elskop og Königs¬
moor, Kammerraad I. C. L. v. d. Wettering allernaadigst udnævnt til Kirch¬

spiel=Foged i Schenefeld under Rendsborg Amt. Under s. D. er ordentlig

Professor i Chirurgi og Øienlægevidenskab ved Universitetet i Kiel samt

Forstander for det derværende Frederiks Hospital og den chirurgiske Klinik, og

tillige Directeur for det Holstenske Sanitets=Collegium, Professor Dr. G. F.

L. Stromeyer, paa Ansøgning allernaadigst entlediget, fra det løbende akade¬

miske Semesters Slutning at regne.

Kjobenhavn

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 23de Marts sidstl. er igjennem Marineministeriet udkommet

følgende Lov om Kongeriget Danmarks Andeel i Udredelsen af Om¬

kostningerne ved Anlæget af en Dok for Orlogsflaaden:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Til Bestridelse af Omkostningerne ved Anlæget af en Dok med tilhø¬

rende Bygninger og Indretninger paa Orlogsværftet Nyholm ved Kjøben¬

havn bevilges som Kongeriget Danmarks Andeel 3 af 812,000 Rd., eller

indtil 487,200 Rd., hvoraf ⅓ udredes i hvert af de tre førstkommende

Finantsaar.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Fra 1ste April d. A. er af Gouvernementet for de dansk= vestindiske

Besiddelser, i Henhold til den dertil givne allerhøieste Bemyndigelse, sat i

Kraft følgende under 18de August f. A. igjennem Finantsministeriet udkomne

Anordning, indeholdende Bestemmelser angaaende Tyendevæsenet i

de dansk=vestindiske Besiddelser:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: Efterat have ladet Os af Vor Finantsminister allerunder¬

danigst foredrage den af Colonialraadet for Vore dansk=vestindiske Besiddelser

afgivne allerunderdanigste Betænkning over et Samme forelagt Udkast til en

Anordning angaaende Tyendevæsenet i disse Vore Besiddelser, ville Vi aller¬

naadigst have fastsat som følger:
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§ 1.

som indtræder i et Tyendeforhold, hvadFor Eftertiden skal Enhver,

enten det er som Huustyende eller til andet Arbeide, hvortil faste Tjeneste¬

folk bruges, t. Ex. som Pakhuuskarl, til at ombære Ting til Salg, forsyne

sig med en Tjenestebog, som erholdes paa Politikammeret

Denne Bog skal indeholde et trykt Udtog af nærværende Anordning, og

bliver deri under vedkommende Politiembedsmands Haand at indføre Mod¬

tagerens fulde Navn, Fødested og Alder — efter omtrentlig Skjønnende,

forsaavidt denne ikke kan oplyses med Bestemthed — samt Vedkommendes

tidligere Stilling eller Levevei, saafremt han har havt saadan. Bøgerne an¬

skaffes for Landkassens Regning.

§ 2.

Ved enhver Tiltrædelse af Tjeneste har Tyendet inden 48 Timer at

møde paa Jurisdictionens Politikammer med sin Tjenestebog, hvori da af

Politiembedsmanden bliver efter Tyendets eget Opgivende at indføre, hvor

og hos hvem, i hvilken Egenskab og for hvilken Tjenestetid det er antaget.

Dette saavelsom andre vedtagne Vilkaar kunne dog ogsaa tilføres i Bo¬

gen af Huusbonden under hans Haand, og bliver i saa Fald kun Foreviis¬

ningspaategning at meddele af Politiet.

Ved enhver Fratrædelse af Tjeneste har Tyendet inden samme Tid at

tilstedebringe Bogen paa Politikammeret for at Tilførsel kan skee om Foran¬

dringen af Tyendets Stilling.

§ 3.

Forsaavidt Personer, som ere fæstede aarsviis paa Plantager, gjøre

Tjeneste som Huustyende hos Besidderen eller Forvalteren af samme Plan¬

tage, skulle de være fritagne for Forpligtelsen til at være forsynede med

Tjenestebog. Det samme gjælder med Hensyn til Børn under 13 Aar.

§4.

Ved Tjenesteforholdets Ophør kan Huusbonden, paa Tyendets Begjæ¬

ring derom, i Tjenestebogen indføre sit Vidnesbyrd om dets udviste Duelig¬

hed og øvrige Forhold i Tjenesten, for hvis Indhold han da staaer til

Ansvar.

§ 5.

Tyendet er pligtigt til omhyggeligen at bevare Tjenestebogen. Skulde

en Tjenestebog bortkomme, skal Tyendet uden Ophold gjøre Anmeldelse derom

til vedkommende Politiøvrighed, som har at foretage fornøden Undersøgelse,

og, saafremt ny Tjenestebog bliver at udstede, da i denne at indføre Anled¬

ningen til Udstedelsen, med saadan Oplysning om Personens tidligere Stil¬

ling, som haves.
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§ 6.

Over alle udstedte og foreviste Tjenestebøger skal Politiet føre Register.

Ethvert Tyendes Antagelse eller Fratrædelse skal inden 48 Timer af Huus¬

bonden anmeldes for Politiet, hvilket ogsaa gjælder om de i § 3 nævnte

Tyender, som ere undtagne for at holde Tjenestebøger. Forsaavidt et Tyende

har sin Bolig paa et andet Sted end hvor det tjener, maa saadant angives
ved Anmeldelsen.

Personer, hvis daglige Arbeide ikke ganske staaer til den angivne Huus¬

bonds Raadighed, eller som ved Siden af deres Tjeneste have anden Be¬

skjæftigelse, skulle, forsaavidt Spørgsmaalet opstaaer om lovligt Erhverv efter

§ 2 af Anordningen af Dags Dato om Løsgængeri i de dansk=vestindiske
Besiddelser, ikke ansees som faste Tyender.

§ 7.

Tyendecontracter kunne indgaaes maanedsviis eller for et halvt eller

heelt Aar. For Tyender, som fæstes halvaarsviis eller aarsviis, skulle den

1ste April og 1ste October være Skiftetider, og den 1ste i en Maaned for

dem, som ere antagne maanedsviis.

Opsigelse skal, naar det ikke anderledes vedtages, skee med mindst 1 Maa¬

neds Varsel før Skiftetiden, naar Tyendet er fæstet halvaarsviis eller aars¬

viis, og med mindst 15 Dages Varsel før Maanedens Udgang, naar det er

fæstet maanedsviis.

Naar ingen Opsigelse er Æt til den bestemte Tid, ansees Contracten
fornyet for den forhen vedtagne Tjenestetid.

§ 8.

Politiretten kan efter Huusbondens eller Tyendets Begjæring hæve den

indgaaede Tyendecontract før eller efter Tjenestens Tiltrædelse, naar Paastan¬

den derom er støttet paa gyldige og billige Grunde, saasom Tyendets Udue¬

lighed til at udføre de paatagne Forretninger, Udeblivelse af Tjenesten, Uly¬

dighed, Usædelighed eller andet lastværdigt Forhold, at gaae ud om Natten

eller at tilstede fremmede Personer natligt Ophold i Huset uden Huusbon¬

dens Vidende, Mishandling af Kreaturer, Huusbondens Misbrug af sin

Myndighed over Tyendet, Mangler med Hensyn til Kost og Huusly for

Tyendet, naar de ikke efter Klage til Politimesteren og Tilhold af denne

blive afhjulpne. Naar Contracten ophæves ved Dom paa Grund af Mislig¬

holdelse fra Tyendets Side, har det i intet Fald Krav paa videre end den

allerede fortjente Løn, og kan den saavel i saadanne Tilfælde, som naar det

er paa Grund af Misbrug fra Huusbondens Side at Contracten hæves,

efter Omstændighederne paalægges den Skyldige at udrede en billig Erstat¬

ning til den anden Part, som dog ordentligviis ikke bør overstige et Beløb
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naar Tyendet er fæstet halvaarsviis ellersvarende til 3 Maaneders Løn

naar det er fæstet maanedsviis. Med Hen¬aarsviis, og een Maaneds Løn,

syn til Paalæggelse af Straf i saadanne Tilfælde ville de efterfølgende al¬

mindelige Bestemmelser komme til Anvendelse, ligesom der efter Forholdets

Natur vil kunne paalægges Vedkommende at udrede yderligere Erstatning,

hvor særlig Skade er paaført den ene Part ved den andens Forhold.

§ 9.

Det skal staae Huusbonden frit, til enhver Tid at afskedige et Tyende

imod, foruden den fortjente Løn, at betale det en heel Maaneds Løn, naar

det er fæstet maanedsviis og tre Maaneders Løn, naar det er fæstet paa

længere Tid.

Ligeledes kan et Tyende, uagtet det er fæstet halvaarsviis eller aarsviis,

uden at angive Grund forlange sin Afskedigelse inden Tjenestetidens Udløb, imod

at erlægge tre Maaneders Løn. Dog maa Tyendet i saadant Fald tilkjende¬

give sin Beslutning to Uger iforveien.

§ 10.

Selv om et Tyende er antaget under en vis almindelig Benævnelse,

f. Ex. som Kudsk, Kok eller Huustjener, er Huusbonden dog berettiget til

at benytte Tyendet til andet forefaldende Arbeide, som med Rimelighed kan

fordres af et saadant Tyende efter Skik og Brug. Paastaaer Tyendet at

være udtrykkelig fritaget for et eller andet Arbeide, maa det skjelligen godt¬

gjøre dette.

§ 11.

I Sygdomstilfælde, som ikke hidrører fra Tyendets egen Brøde, er

Huusbonden pligtig til at førge for Tyendets Underholdning, naar det er

tilhuse hos ham, saalænge indtil det enten efter Opsigelse eller af anden

lovlig Aarsag burde forlade sin Tjeneste, hvorimod Lønnen ophører for den

Tid Tyendet ikke kan forrette sit Arbeide, medmindre det med Huusbondens

Samtykke lader samme udføre ved nogen Anden.

Omkostningerne ved et sygt Tyendes Kuur, til Lægemidler og til den

særdeles Pleie, som maatte behøves, udredes af Tyendet selv.

§ 12.

For Misbrug af Myndighed eller Misligholdelse af de Huusbonden

paahvilende Forpligtelser kan denne efter Omstændighederne blive at ansee

med Mulkt, forsaavidt Forholdet ikke maatte være af saadan Beskaffenhed, at

det efter Lovgivningen medfører høiere Straf.

For Undladelser af den i § 6 befalede Anmeldelse ansees Huusbonden

med Bøder fra ⅓g til 5 vestindiske Daler.
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§ 13.

Tyender, som i Utide og uden lovlig Grund forlade deres Tjeneste,

blive efter Huusbondens Begjæring ved Politiet at give Tilhold om at vende

tilbage og desuden at ansee med en passende Mulkt og Erstatning til Huus¬

bonden; men forlader et saadant Tyende paany sin Tjeneste eller nægter det

efter Tilholdet at begive sig tilbage, skal det straffes enten med Fængsel i

nogle Dage eller med Fængsel paa Vand og Brød indtil 4 Gange 48 Ti¬

mer eller tilsvarende Straf af Tvangsarbeide, hvor saadant efter Omstæn¬

dighederne findes passende, og have forbrudt til Huusbonden 1 Maaneds

Løn, om det er fæstet maanedsviis, og 3 Maaneders Løn, om det er fæstet

paa længere Tid.

For andre Overtrædelser eller Forsømmelser af deres Pligter blive Tyen¬

der at ansee med Mulkt, eller, hvor Tilfældet udkræver det, med høiere Straf

hvorhos de blive at idømme Erstatning for det Huusbonden ved deres For¬

hold paaførte Tab.

Forsømmelse eller urigtigt Forhold med Hensyn til Tjenestebogen straf¬

fes med Mulkt, eller, om Svig dermed er forbunden, med høiere Straf,

hvorhos Tjenestebogens Værdi, saafremt en ny maa anskaffes, bliver at er¬

statte.

§ 14.

Sager vedkommende Tyendeforholdet behandles og paadømmes ved

Politiretten.

§ 15.

Det overdrages Vor Gouverneur for de dansk=vestindiske Besiddelser at

bestemme Dagen, fra hvilken denne Anordning træder i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Fra 1ste Marts d. A. er af Gouvernementet for de dansk= vestindiske

Besiddelser, i Henhold til den dertil givne allerhøieste Bemyndigelse, sat i

Kraft følgende under 18de August f. A. igjennem Finantsministeriet ud¬

komne Anordning til at forhindre Løsgængeri i de dansk=vestindiske

Besiddelser:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat have ladet Os af Vor Finantsminister allerunder¬

danigst foredrage den af Colonialraadet for Vore dansk=vestindiske Besiddelser

afgivne allerunderdanigste Betænkning over et Samme forelagt Udkast til en

Anordning til at forhindre Løsgængeri i disse Vore Besiddelser, ville Vi

allernaadigst have fastsat som følger:

§ 1.

Personer, der ikke vides at have Formue, fast Næringsvei eller anden
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Stilling, der afgiver Betryggelse for at de finde deres Ophold uden Skade

for det Almindelige, bør af Politimesteren affordres Rede og Rigtighed for,

hvorledes de ernære sig.

§ 2.

Findes den Paagjældendes Forklaring enten i sig selv eller efter anstillet

Undersøgelse ufyldestgjørende, da bør Politimesteren til Protokollen give ham

Tilhold om at søge lovligt Erhverv og forelægge ham en passende Frist,

inden hvilken han har at møde og godtgjøre at have efterkommet det givne

Tilhold, samt tilkjendegive ham, at han i modsat Fald vil blive straffet som

Løsgænger.

Politimesteren er berettiget til at foreskrive Paagjældende Iagttagelse af

saadanne Regler, hvorved Politiet sættes istand til at paasee, at det givne

Tilhold efterkommes og at sammes Øiemed virkeligen opnaaes; hvorfor Po¬

litimesteren ogsaa, saafremt Paagjældende skjønnes skikket til at tage fast Tje¬

neste, som Tyende, Markarbeider, Søfarende, Haandværkslærling eller deslige,

er bemyndiget til at paalægge ham dette, saafremt han selv kan erholde

eller, i Mangel deraf, af Politiet anvises saadan Stilling. Jøvrigt bør

den Omstændighed, at Paagjældende er gift og bosat med Familie, herved

tages i væsentlig Betragtning, forsaavidt Øiemedet iøvrigt tilsteder dette

Tilsidesætter Paagjældende modvillig de ham i den omhandlede Henseende

givne Tilhold, bliver han at straffe som Løsgænger.

§ 3.

Isærdeleshed bør Politimesterne, saavel under offentlige Undersøgelser

angaaende Lovovertrædelser, som i Politisager vedkommende Eiendomsindgreb,

Slagsmaal eller Klammeri, samt Arbeids= og Tyendeforholdene, benytte Lei¬

ligheden til at forlange Oplysning om saadanne deri implicerede Personers

Opholdssted og Levevei, om hvilke ingen tilstrækkelig Kundskab ellers haves,

for nærmere at kunne bedømme, hvorvidt Bestemmelserne i nærværende An¬

ordning §§ 1 og 2 paa dem maatte være anvendelige.

Saafremt der under en retslig Undersøgelse, der ikke føres af Politi¬

mesteren, fremkommer Omstændigheder, der lede til at antage, at noget Jn¬

divid ikke har lovligt Erhverv, bør Retsbetjenten skriftligen meddele vedkom¬

mende Politimester det Fornødne.

§ 4.

Arbeidsløse Personer, som blive løsladte efter udstaaet Fængsels= eller

Arbeidsstraf, blive at give Tilhold overensstemmende med § 2 om at søge

lovligt Erhverv.

§ 5.

Forældre af Landbefolkningen maae ikke hensætte deres smaa eller endnu
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skolepligtige Børn hos Personer i Byerne, medmindre disse kunne ifølge Po¬

litiøvrighedens Skjøn antages at have et saadant Udkomme, at Barnets Un¬

derhold og Opdragelse derved i Længden sikkres, hvornæst den fornødne For¬

pligtelse i formeldte Henseende, navnlig med Hensyn til Barnets Skolegang,

bliver af Vedkommende at vedtage for Politiovrigheden.

Dersom Børn og Personer under 18 Aar ikke varetages tilbørligen af

deres Forældre eller af dem, som ere i Forældres Sted, eller disse lade dem

gaae i Ørkesløshed, efterat de ere komne til den Alder, at de ifølge For¬

ældrenes Leilighed og Livsvilkaar passende kunne anbringes til nogen bestemt

Beskjæftigelse, skal Politimesteren give Vedkommende Paalæg om, inden en

passende Frist at opfylde deres Pligter i forommeldte Henseende, og saafremt

dette Paalæg ikke efterkommes, skal Politimesteren, overensstemmende med

L. 3—18—7, anbringe den Umyndige til passende Beskjæftigelse.

Med Henjyn til Børn, som ikke i de dansk=vestindiske Besiddelser have

Forældre eller Nogen, som er i Forældres Sted, foretager Politimesteren

umiddelbart det Fornødne.

Enhver saadan Anbringelse af en Umyndig, ved Politimesterens For¬

anstaltning, bør forelægges Overøvrigheden til Approbation.

§ 6.

Enhver Huus= eller Grundeier er pligtig til at meddele Politiet de

Oplysninger om de paa hans Eiendom boende Personer, som maatte blive

forlangte, og skal enhver Til= eller Fraflytning inden 48 Timer af Vedkom¬

mende anmeldes for Politiet.

§ 7.

Straffen for Løsgængeri bestemmes for dem, som ikke forhen ere fundne

skyldige deri, til Fængsel paa Vand og Brød fra 48 Timer til 4 Gange

48 Timer med anordnet Mellemfrist.

§ 8.

Naar Nogen, efter eengang at have været dømt for Løsgængeri, atter

findes skyldig i denne Forseelse, bliver Straffen efter Omstændighederne Fæng¬

sel paa Vand og Brød fra 5 til 10 Gange 48 Timer, og i Gjentagelses¬

tilfælde fra 11 til 15 Gange 48 Timer.

Det er Dommeren overladt, forsaavidt Saadant efter Omstændighederne

findes passende, at anvende Tvangsarbeide istedetfor Fængsel paa Vand og

Brød, saaledes at istedetfor hver 48 Timer, hvori hiin Straf vilde være at

udstaae, idømmes Tvangsarbeide i 12 Dage.

Lader den Skyldige sig paany finde i samme Forseelse, bliver Straffen

Tvangsarbeide fra et halvt til eet Aar, og for enhver ny Gjentagelse bliver

Straffen af Tvangsarbeide at forlænge, dog i intet Tilfælde over 2 Aar.
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§ 9.

Forsaavidt Børn og andre Personer under 18 Aar egenraadigen for¬

lade den Stilling eller Beskjæftigelse, hvori de af deres Forældre eller andre

Vedkommende ere anbragte maae de holdes til deres Pligters Opfyldelse

ved behørig Huustugt, og kan i fornødent Fald, forsaavidt Vedkommende

befinde sig i en Alder mellem 15 og 18 Aar, Straf anvendes overensstem¬

mende med §1 af Plakat af 23de Mai 1840 angaaende Vand= og Brøds¬

straffen.

§ 10.

Personer, som uden at være qvalificerede til at ansees som Løsgængere,

befindes at have taget Ophold om Natten i Gaardsrum, Gallerier, Skure,

Vogne eller andre saadanne Steder, hvor de ingen Ret have til at tage

Ophold, blive derfor at ansee med Mulkt eller nogle Dages Fængsel, saa¬

fremt deres Forhold ikke af andre Grunde medfører høiere Straf.

§ 11.

Eiere eller Brugere af Huse, som forsømme den i § 6 befalede An¬

meldelse om fra= eller tilflyttede Personer, blive derfor at ansee med Mulkt

fra 50 Cts. til 5 ß for hvert Tilfælde.

Naar Nogen med Vidende huser og hæler Løsgængere, eller naar No¬

gen forsætligen gjør urigtige Anmeldelser, eller indgaaer pro forma Accorder

om Arbeide eller Tjeneste, for at skjule Overtrædelser eller Omgaaelser af

denne Anordning eller andre gjældende Bestemmelser, vedkommende Arbeids¬

eller Tyendeforholdet, skal Saadant straffes med Mulkt fra 1 til 100 vest¬

indiske Daler. I Gjentagelsestilfælde kan Straffen fordobbles.

§ 12.

Sager, hvorunder Nogen tiltales for de i denne Anordning omhand¬

lede Forseelser, behandles og paadømmes ved Politiretterne,

§ 13.

Alle tidligere imod denne Anordning stridende Bestemmelser om Løs¬

gængeri i de dansk=vestindiske Besiddelser ere ophævede.

§ 14.

Det overdrages Vor Gouverneur for de dansk=vestindiske Besiddelser at

bestemme Dagen, fra hvilken denne Anordning træder i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 18de Septbr. f. A. er igjennem Finantsministeriet udkommet

følgende Anordning angaaende Paalæg af en Afgift paa Heste og

Baade paa Gen St. Jan i Destindien til Indtægt for Gens Land¬

kasse:
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Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat have ladet Os af Vor Finantsminister allerunder¬

danigst foredrage den af Colonialraadet for Vore dansk=vestindiske Besiddelser

afgivne allerunderdanigste Betænkning over et til Samme indgivet Andra¬

gende om Paalæg af en Afgift paa Heste og Baade paa Vor Ø St. Jan

til Indtægt for sammes Landkasse, ville Vi allernaadigst have fastsat som

følger:

§ 1.

For hver Hest paa Øen St. Jan skal erlægges en aarlig Afgift af

1½ vestindisk Daler.

§ 2.

For ethvert paa Øen St. Jan hjemmehørende Fartøi, som ikke ifølge

sin Drægtighed skal være forsynet med Søpas, skal erlægges en aarlig Af¬

gift, saaledes:

a. for en Dæks= eller Halvdæksbaad med eller uden tilhørende

Jolle 4 vest. Daler* * * a  , *  *

b. for en Seilbaad uden Dæk . . . 2

—c. for en Robaad 2 . . . . 1
* *

§ 3.

Ovennævnte Afgifter tilfalde Øens Landkasse, og forfalde med det halve

Beløb hver 1ste Januar og 1ste Juli, første Gang den 1ste Januar 1854.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 6te Septbr f. A. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Anordning angaaende Reglement for Landskolerne paa de

dansk=vestindiske Ger:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat have ladet Os af Vor Finantsminister allerunder¬

danigst foredrage den af Colonialraadet for Vore dansk=vestindiske Besiddelser

afgivne allerunderdanigste Betænkning over et Samme forelagt Udkast til et nyt

Reglement for Landskolerne i disse Vore Besiddelser, indeholdende de ved de

forandrede Forhold nødvendiggjorte Modificationer i det ved allerhøieste Re¬

solution af 30te December 1846 som gjældende indtil videre allernaadigst

approberede og af det Kongelige Generaltoldkammer= og Commerce=Collegium

under 23de Februar 1847 bekjendtgjorte-Reglement, ville Vi allernaadigst

have fastsat som følger:
1ste Capitel.

Om Børnenes Antagelse og Fordeling i Skolerne, og om

Underviisningstiden.

§ 1.

Alle Børn paa Plantager eller overhovedet paa Landet skulle, forsaavidt
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fyldestgjørende Underviisning, besøge Land¬de ikke paa anden Maade nyde

skolerne fra det fyldte 6te Aar, og maa intet Barn antages i Skolerne for¬

inden det har opnaaet den anførte Alder.

§ 2.

Antagelsen skeer een Gang aarligt, nemlig i Begyndelsen af October

Maaned.

Om Antagelsesdagene har Inspecteuren (§ 26) stedse 8 Dage iforveien

at gjøre skriftlig Anmeldelse til vedkommende Politimester, der igjen omsen¬

der samme paa Plantagerue.

§ 3.

Indtil Børnene have fyldt deres 10de Aar besøge de Landskolerne for

de mindre Børn hver Søgnedag, Løverdagen undtagen, og gaae derefter til

Løverdagsskolerne for de ældre Børn, hvor de forblive indtil de have fyldt

det 13de Aar. Paa St. Thomas skulle, saaledes som fortiden finder Sted,

de yngre Børn ikkun 3 Gange om Ugen besøge Skolen, de ældre Børn

2 Gange om Ugen.

§4.

Den daglige Skoletid, baade i Landskolerne for de mindre Børn og i

Løverdagsskolerne, bestemmes til 4 Timer, fra Kl. 8 til 12 Formiddag; dog

skulle de nedenfor i § 18 ommeldte Børn, der benyttes ved Underviisningen

som Bihjælpere, forblive i Skolen en halv Time længere.

Paa St. Thomas er Skoletiden for de ældre Børn 2 Timer hver

Skoledag.

§ 5.

Skolegangen ophører i 14 Dage efter den i September Maaned af¬

holdende offentlige Prøve; ligeledes fra 24de December til 7de Januar, og

fra Onsdagen før Paaske til Tirsdagen efter, begge inclusive; saa finder

Skolegang ei heller Sted Dagen efter Pintsefesten.

2det Capitel.

Om Børnenes Fremsendelse til Skolen og om Skolefor¬

sømmelser.

§ 6.

Ligesom det er Forældrenes særlige Pligt at bære Omhu for, at deres

Børn stadigen søge Skolen, saaledes paahviler det ogsaa dem, der som For¬

valtere eller i anden Egenskab bestyre den Eiendom, hvorpaa hine opholde

sig, med Samvittighedsfuldhed at medvirke til denne Anordnings nøiagtige

Opfyldelse.

Naar et Barn under 15 Aar bortflyttes fra en Landeiendom, paaligger
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det Forvalteren eller den, der i Mangel af en saadan udfører Forvalterens

Functioner, i den befalede Anmeldelse til Politiet at angive Barnets Alder.

Det skal desuden være hans Pligt, i Opsigelses=Dokumentet eller Passet

at anføre Barnets fulde Navn og Alder efter Stambogen, samt Moderens

Navn. Forvalteren eller den, der i Mangel af en saadan udfører Forval¬

terens Functioner paa den Landeiendom, som Barnet tilflytter, skal ligeledes

i de befalede Anmeldelser til Politiet anføre Barnets fulde Navn og Alder,

samt Moderens Navn, saaledes som det findes anført i Passet.

§ 7.

Saasnart Politimesteren, enten ved de i § 6 omtalte Anmeldelser eller

paa anden Maade, kommer til Kundskab om et skolepligtigt Barns Bort= eller

Tilflytning fra eller til en Landeiendom, bør han meddele Skoleinspecteuren

den fornødne Underretning. Desuden paaligger det Politimesteren, ved hver

October Flyttetid at omsende trykte Schemata, og foranstalte, at der inden

6te October fra Forvalterne paa de i Jurisdictionen værende Plantager eller

andre Landeiendomme til ham indsendes Fortegnelser over alle de paa Eien¬

dommen værende Børn, som ere over 6 og under 13 Aar gamle, med An¬

givelse af Børnenes fulde Navne, Fødselsdage eller Aar, om de ere vacci¬

nerede, Mødrenes Navne, samt om Børnene tidligere have besøgt nogen

Skole, og i saa Fald hvilken.

Paa disse Fortegnelser anføres særskilt de Børn, som tidligere have

freqventeret Skole, og ligeledes særskilt de Børn af ovennævnte Alder, som

ei tidligere have gaaet i Skole.

Sendes ingen Fortegnelse, eller er den ikke i Orden, bøder Forvalteren

een vestindisk Daler for hver Dag den udebliver eller der forløber inden den

bringes i Orden.

Plantagens Stambog bliver; i denne Henseende af Politimesteren at

eftersee.

Fortegnelser over de Børn paa hver Plantage, som tidligere have gaaet

i en anden Skole, og over de Børn, som nu først skulle sendes til Skole,

meddeles dernæst af Politimesteren til Inspecteuren, med Tilføielse af de Dage,

paa hvilke de nye Skolebørn af Forvalteren ville blive fremsendte. Inspec¬

teuren giver Lærerne herom den fornødne Underretning.

§ 8.

Udebliver et Barn fra Skolen, da er det Lærerens Pligt at erkyndige

sig om Aarsagen. Det paaligger Forvalteren i denne Henseende at staae

Læreren bi. Forældre eller andre Vedkommende, som uden gyldig Grund

holde deres Børn fra Skolen, skulle bøde 8 Cts. første Gang for hver

Dag Barnet er udeblevet, men vedblive de saadan Overhørighed, da skulle
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Bøderne for gjentagne Forsømmelser forhøies til 16, 32 og 64 Cts. dag¬

lig for hvert Barn, som er holdt fra Skolen. Som gyldig Udeblivelses¬

grund ansees i Almindelighed allene Sygdom.

§ 9.

Forvalteren er pligtig at beskikke et paalideligt Bud, som er ansvarlig

for i rette Tid at samle Børnene i Plantagebyen og bringe dem i Skole.

Budet skal melde Læreren, om alle Børnene ere komne tilstede, eller hvilke

mangle, og efter Skoletiden atter ledsage Børnene hjem.

Budets Forsømmelser kunne straffes med de i § 8 fastsatte Bøder.

Og hvis Skylden er hos Børnene, blivs disse at straffe efter Omstændig¬

hederne (§ 23).

Udebliver et Bud aldeles er det Skolelærerens Pligt herom at gjøre

direkte Anmeldelse til Politimesteren, der undersøger Sagen, og hvis Skylden

ligger hos Plantage=Eieren eller Forvalteren, bliver denne at ansee med Bøde

i Overensstemmelse med § 12.

§ 10.

Børn, der have smitsom Sygdom, maae ikke komme i Skolen forinden

de ere helbredede, og skal Forvalteren, naar et Barn, efter overstanden smit¬

som Sygdom, første Gang igjen kommer i Skolen, medsende en Attest om,

at Barnet kan antages uden Fare for Smitte.

Fremsendes Barnet uden at Attest medfølger, da bør det ikke modta¬

ges, men hjemsendes, og bliver Forvalteren at ansee efter Omstændighederne.

§ 11.

De forefaldende Udeblivelser og de derfor anførte Grunde, ligesaavel¬

som i Almindelighed Overtrædelser af foranstaaende Forskrifter, blive af Læ¬

reren at anmærke i Skolens Journal, der af Inspecteuren eftersees hvergang

han indfinder sig i Skolen. Inspecteuren har derefter at gjøre Indberetning

til Skolecommissionen, der dicterer Mulkterne.

§ 12.

Finder Skolecommissionen, at Skoleforsømmelserne for nogen Plantage

ere særdeles hyppige, uden at saadant enten af de derfor anførte Grunde,

eller af andre Omstændigheder, kan tilfredsstillende forklares, da har samme

derom at gjøre Indberetning til Gouverneuren, der lader anstille Undersøgelse

ved et Politiforhør. Befindes det da, at Plantagens Eier eller Bestyrer,

eller anden Vedkommende, have lagt Skolebesøget Hindringer iveien, saasom

ved at anvende skolepligtige Børn til Arbeide i Skoletiden m. m., da bliver

han af Gouverneurenefterat Skolecommissionens Betænkning iforveien er

indhentet, at ansee med Mulkt første Gang af 4 til 8 vestindiske Daler,
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anden Gang af 8 til 16 vestindiske Daler, og tredie Gang og fremdeles af

16 til 32 vestindiske Daler.

Det paaligger samtlige Øers Geistlige, enhver i sin Kreds, at oplyse

Forældrene om, at Skolegangen er til Børnenes Bedste.

3die Capitel.

Om Underviisningen,Skolebørnenes offentlige Overhørelse,

samt Udgang fra Skolerne.

§ 13.

De almindelige Læregjenstande ere Catechismus og Psalmesang, Læsning

og Begyndelsesgrundene i Regning.

Læsning er den vigtigste af Disciplinerne, som læres i Skolerne, paa

hvilken den meste Tid af Lærerne bør anvendes. Det paaligger saavel In¬

specteuren som Skolecommissionen at have Tilsyn med at Lærerne afpasse

Underviisningen efter Børnenes Alder og Fatteevner, og ei ved at forsømme

de mindre Elever stræbe at bringe de ældre videre frem, end Landskole=Under¬

viisningens Plan tillader.

I Løverdagsskolen fortsættes Underviisningen, saa at om muligt enhver,

der udskrives af Landskolerne, maa kunne læse flydende.

§ 14.

Ved Religionsunderviisningen lægges den af Pastor Bagger forfattede

Lærebog til Grund. Ligesom imidlertid denne Bog ikke indeholder nogen

Troeslære for de forskjellige paa Øerne værende Kirker, men ikkun maa be¬

tragtes som en Ledetraad ved den foreløbige Underviisning, som det maa

overlades vedkommende Præster i sin Tid at fuldstændiggjøre, saaledes maa

Skolernes Standpunkt som Forberedelsesskoler ingensinde ved Underviisningen

tabes af Sigte, og Intet læres, som sigter til at fradrage Børnenes Sind

fra de særlige Kirker, hvori de ved Daaben ere indlemmede.

§ 15.

Underviisning i Skrivning og Syning gives til Børn, hvis Forældre

ville betale herfor. Det i saa Henseende Fornødne bliver at soranstalte af

Skolecommissionen, der tillige bestemmer saavel Tiden som Betalingen for

Underviisningen.

§ 16.

Da det ved allerhøieste Bestemmelse er overdraget Brødremenigheden at

forestaae Underviisningsvæsenet i Landskolerne, saa er det den af Brødreme¬

nighedernes Overbestyrelse ansatte Inspecteur, hvem det tilkommer at anordne

og lede Alt hvad der henhører til Underviisningens Methode, og i Forbin¬

delse dermed at instruere Lærerne.
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Dog bør Skolecommissionen, og især dens geistlige Medlem, have Til¬

syn med, at Underviisningens Indretning ingensinde fjerner sig fra Skoler¬

nes Øiemed, og at navnligen Forskriften i § 14 nøie iagttages.

Ogsaa skal enhver autoriseret Geistlig af de anerkjendte Confessioner,

af hvilke Børn besøge Landskolerne, være berettiget til paa enhver Tid at

indfinde sig i disse, og, forsaavidt han maatte finde noget at bemærke, des¬

angaaende at henvende sig til Skolecommissionen.

De Skolelærerne givne Instructioner bør forelægges Skolecommissionen

til Approbation.
§ 17.

Børnene skulle een Gang om Aaret, i Løbet af September Maaned,

offentlig overhøres. Ved disse offentlige Prøver skulle de Børn, der skulle

gaae over til Løverdagsskolerne, eller udskrives af disse sidste, særligen frem¬

kaldes og overhøres, og bliver Udfaldet af denne Prøve, i Forbindelse med

Attest om deres Flid og Sædelighed i Skolen, at anføre i det Vidnesbyrd,

der meddeles dem ved deres Afgang.

§ 18.

Af de skolebesøgende Børn skal det fornødne Antal, efter Lærerens Valg

dog ikke flere fra hver enkelt Plantage end eet Barn, kunne tilbageholdes i

Skolen for de mindre Børn, indtil 2 Aar udvver den i § 3 fastsatte Tid

altsaa indtil det 12te Aar fyldt, for at benyttes som Bihjælpere ved Under¬

viisningen, og ville disse Børn derefter gaae over til Løverdagsskolen, som

de da have at besøge i det tilbageværende Tidsrum indtil de have fyldt det

13de Aar.

Inspecteuren og Skolecommissionen skulle have Tilsyn med, at ingen

Skole har flere Bihjælpere end een for hver 8 Elever.

§ 19.

Udskrivningen af de mindre Børns Skoler, for at gaae over til Løver¬

dagsskolerne, saavelsom af disse sidste, finder Sted een Gang aarligt, paa

den i § 2 ommeldte Tid.

§ 20.

Naar Børn ifølge de forestaaende Bestemmelser gaae over fra de min¬

dre Børns Skoler til Løverdagsskolerne eller udgaae af disse sidste, bliver

vedkommende Plantageforvalter og Politimester derom af Inspecteuren at

give skriftlig Underretning.

4de Capitel.

Om Skole=Disciplinen.

§ 21.

Børnene bør fremsendes til Skolen reenligen og sømmeligen paaklædte,
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og bør i manglende Fald Forældrene, saafremt disse befindes at have Skyld

deri, betale en Mulkt, efter Omstændighederne af 8, 16 til 32 Cts. for

hver Gang de i denne Henseende befindes i Brøde.

§ 22.

Børn, der komme forsilde, maae ikke gaae ind i Skolen førend de kal¬

des af Læreren.

§ 23.

Haarde Straffe bør ikke anvendes paa Børnene, hvorom Lærerne i de

dem meddeelte Instructioner blive at advare. Dog skulle Børn under 10 Aar

kunne straffes med Riis, og de ældre med en tynd Rotting.

Anseer Læreren i enkelte Tilfælde den Straf utilstrækkelig, som han er

berettiget til at anvende, da har han at anmelde saadant for Inspecteuren,

som derom erhverver Skolecommissionens Bestemmelse.

§ 24.

Misbrug af den Læreren tilstaaede Tugtelsesret kan, saavel af Barnets

Forældre som af dets Foresatte paa Plantagen, paaklages for Inspecteuren,

og i fornødent Fald for Skolecommissionen, der har at paasee, at Læreren

paa behørig Maade drages til Ansvar.

§ 25.

Børn, der have udmærket sig ved Flid og Sædelighed, kunne af Skole¬

commissionen, efter Inspecteurens Indstilling, tilstaaes passende Belønning.

5te Capitel.

Inspecteuren.Om

§ 26.

Den af Brødremenighedens Overbestyrelse anfatte Inspecteur forestaaer

Underviisningsvæsenet i Landskolerne paa bemeldte Bestyrelses Vegne, og er

i denne Egenskab Skolecommissionen og Gouvernementet ansvarlig.

§ 27.

Det paaligger Inspecteuren at veilede Lærerne i den Underviisningsme¬

thode der anvendes i Skolerne, i hvilket Øiemed han bør holde jevnlige

Møder med Lærerne.

Han har at forsyne Lærerne med en skriftlig Instruction (§ 16), og

at gjøre Indberetning til Skolecommissionen hver Gang en ny Lærer an¬

sættes, eller nogen Omflytning af disse finder Sted til de forskjellige Skoler.

§ 28.

Han bør hyppigen og til ubestemte Tider besøge Skolerne. Han bør,

hvergang han kommer, lade sig forelægge Skolens Journal og forsyne den

med Paategning om at den er ham foreviist. Han har isærdeleshed at
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lægge Mærke til de stedfundne Skoleforsømmelser, og derom at gjøre Ind¬

beretning til Skolecommissionen.

§ 29.

Han bør nøie agte paa Lærernes Forhold, og gjøre sig vel bekjendt

med deres Flid, Duelighed og Opførsel i det Hele. Isærdeleshed har han

at paasee, at dette Reglements Bestemmelser angaaende Religionsunderviis¬

ningen (§ 14) nøiagtigt efterkommes.

Naar Klager indløbe over Lærerne, har han at undersøge samme, og,

saafremt de befindes grundede, at give den Skyldige fornøden Advarsel og

Tilhold, ligesom han og, naar Sagen er af Betydenhed, bør gjøre Indbe¬

retning derom til Skolecommissionen, med Forklaring om, hvad han i den

Anledning har foretaget eller tilraader at foretage.

§ 30.

Han har at paasee, at alle Protokoller og Fortegnelser, som det paa¬

ligger Lærerne at føre, ere i vedbørlig Orden, og i fornødent Fald at an¬

drage de befundne Mangler for Skolecommissionen. Ham selv paaligger

det at føre en samlet Protokol over de skolepligtige Børn.

§ 31.

Hvorvidt Forandringer i den ved Underviisningen hidtil brugte Methode

maatte være tilraadelige, har han at være opmærksom paa, og derom at gjøre

Indberetning til Skolecommissionen. Anseer han det hensigtsmæssigt, at der

gjøres nogen Forandring i dette Reglements Bestemmelser, da bør han an¬

drage saadant for Skolecommissionen der med sin Betænkning fremsender

Sagen til Gouverneuren, for at nyde videre Fremme.

§ 32.

Han har at føre Regnskab over Skolernes Inventarium, at paasee, at

saavel dette som selve Skolebygningerne ikke beskadiges, og om de fornødne

Reparationer at gjøre Indstilling til Skolecommissionen.

§ 33.

Inden Udgangen af hvert Aars October Maaned har han at gjøre

Indberetning til Skolecommissionen om Alt, hvad der vedkommer Skolernes

Tilstand og Virksomhed i det forløbne Aar.

6te Capitel.

Om Lærerne.

§ 34.

Lærerne i Landskolerne antages af Brødremenighedens paa de dansk=vest¬

indiske Øer værende Overbestyrelse, som ogsaa kan afskedige dem.

Finder Skolecommissionen, at en Lærer, paa Grund af Mangel paa
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Flid og Duelighed, eller forsømmeligt eller forargeligt Forhold overhovedet,

bør afskediges, skal den derom underrette den nævnte Overbestyrelse, og har

Ret til i fornødent Fald at suspendere Læreren. Er den formeldte Over¬

bestyrelse ikke villig til at ansætte en anden Lærer, bliver Sagen at fore¬

lægge Gouverneuren til Afgjørelse.

Det tilkommer Præsten for den lutherske Menighed paa St. Jan at

foreslaae Skolernes Overbestyrelse indtil tre dertil egnede Individer, hvoraf

samme vil have at udvælge een, som kan overtage Skoleunderviisningen for

en Deel af Børnene i Øens vestlige Distrikt, og tillige af Gouvernementet

ansættes som Degn ved den lutherske Menighed paa Øen.

§ 35.

De have at holde sig Skolereglementet saavelsom den dem af Inspec¬

teuren meddeelte Instruction nøie efterrettelig, og at vise Ærbødighed og

Lydighed mod Alle, der have med Skolernes Bestyrelse at gjøre.

§ 36.

Det paaligger dem at føre Skolens Journal, og deri isærdeleshed at

antegne Alt, hvad Skoleforsømmelserne angaaer.

Saa skulle de og, ved enhver Skole, føre en samlet Fortegnelse over

de skolebesøgende Børn, der skal vise, til hvilken Plantage hvert Barn hen¬

hører, dets Navn, Fødselsdag eller Aar, om det er vaccineret, samt til hvil¬

ken Kirke det hører.

§ 37.

Det paaligger Lærerne at paasee, at Skolerne holdes rene, i hvilken

Henseende den fornødne nærmere Anviisning bliver at give af Inspecteuren.

7de Capitel.

Om Landskolernes Bestyrelse.

§ 38.

Landskolerne bestyres af Skolecommissionen under Overtilsyn af Gou¬

verneuren.

§ 39.

Skolecommissionen bestaaer i enhver af Jurisdictionerne paa St. Croix,

og paa St. Thomas og paa St. Jan, af Sognepræsten for den evangelisk¬

lutherske Menighed, af Jurisdictionens Politimester, af et Medlem af de re¬

spective Borgerraad, der udnævnes af det vedkommende Borgerraad selv, paa

Gouverneurens Approbation, samt af et fjerde Medlem, hvem det tilkommer

Gouverneuren at udvælge blandt de i Jurisdictionen Boende, som han maatte

finde egnede til dette Hverv,

Enhver af de ansatte Præster ved de anerkjendte Menigheder er beret¬

Dep. Tid. Rr. 19 og 20. 1854. 2
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tiget til at overvære Skolecommissionens Møder og med Stemmeret at deel¬

tage i sammes Forhandlinger.

Paa St. Croix kunne Sager, der angaae Øens Skolevæsen i Almin¬

delighed, efter 1ste Medlems Opfordring, behandles af begge Jurisdictio¬

ners Commissioner i Forening.

§ 40.

Skolecommissionen i hver Jurisdiction samles een Gang hver anden

Maaned til saadan Tid og Sted, hvorom Medlemmerne forenes.

Extra=Møder, forsaavidt saadanne ere fornødne, berammes af 1ste

Medlem.

§ 41.

Commissionen er berettiget til at tilkalde til sine Møder saavel Inspec¬

teuren som Lærerne ved Landskolerne for af dem at modtage Oplysninger

og Forklaringer, Skolevæsenet angaaende, og ere disse pligtige at møde.

§ 42.

Ved Commissionens Møder indføres de tagne Beslutninger i en af

Gouverneuren autoriseret Protokol, der hver Gang underskrives af samtlige

Tilstedeværende.

§ 43.

Sognepræsten, som Skolecommisstonens 1ste Medlem, modtager de An¬

meldelser og Breve, som indkomme til samme. Han paaseer, at Sagerne

ordentlig foretages, og indfører Commissionens Beslutninger i Protokollen.

Correspondence med Gouvernementet og andre Vedkommende besørges af ham,

ligesom han og i andre Henseender har at udføre eller besørge udført hvad

af Commissionen med Stemmefleerhed besluttes.

I Tilfælde af Meningsforskjel gjør Sognepræstens Stemme ved lige

Stemmeantal Udslaget. Hos ham bevares Commissionens Protokol tillige¬

med alle samme vedkommende Papirer.

§ 44.

Skolecommissionens Medlemmerog isærdeleshed dens 1ste Medlem,

bør hyppigen indfinde sig i Skolerne, for at gjøre sig bekjendt med Under¬

viisningens Gang og Børnenes Fremskridt.

De have at overvære de aarlige Prøver, og efter Inspecteurens Forslag

at beramme Tiden til deres Afholdelse, hvorpaa dog Gouverneurens Appro¬

bation hver Gang bliver at indhente.

§ 45.

Da Udgifterne paa Landskolevæsenet afholdes af Landkassen, saa har

Skolecommissionen i alle saadanne Udgifter betræffende Sager at henvende

sig til Borgerraadet, samt for de til Udgifternes Bestridelse anviste Summer

at aflægge Regnskab til samme.
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I Tilfælde af Meningsforskjel imellem Skolecommissionen og Borger¬

raadet, angaaende Nødvendigheden eller Hensigtsmæssigheden af en Udgift,

der er bragt i Forslag, bliver Sagen at forelægge Gouverneuren til Af¬

gjørelse.

Commissionen har at føre Tilsyn med, at det ved Skolerne forefaldende

Reparationsarbeide forsvarligen udføres, og at den muligste Sparsommelighed

derved iagttages. Heri skulle Qvarteer=Officererne være Skolecommissionen

behjælpelige.

§ 46.

Commissionen har inden Udgangen af November Maaned hvert Aar

til Gouverneuren at indgive en fuldstændig Beretning om Skolevæsenets

Tilstand og Virksomhed i det afvigte Aar.

8de Capitel.

Om Bøder og disses Inddrivelse.

§ 47.

De i Medfør af dette Reglement faldende Bøder tilflyde Landkassen.

De kunne inddrives ved Udpantning, og blive i Mangel af Betaling at af¬

sone efter Anordningerne.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 23de Marts sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Eftergivelse og Nedsættelse af Summer der skyldes

til Statskassen for modtagne Forskud paa Gage, Pension og deslige:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

2,668 Rdl. eftergives:Efternævnte Forskud til Beløb

600 Rdl. „Afgangne Herredsfoged, Justitsraad Rosenstands Enke ß.

48—493 —Entlediget Toldcontrolleur Torm * *

— 24—263Afgangne Toldassistent Bertelsens Enke

80230 —Afskediget Secondlieutenant Wernich*

56—204 —Pensioneret Capitain S. M. F. Høyer

196 — 64—Pensioneret Capitain Petersen

175Afgangne Postmester, Major Clausons Enke

16—504 —Toldassistent, Lieutenant Muderspach

2,668 Rdl. „ ß.
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§ 2.

Fuldmægtig i det statistiske Bureau Henkes Forskudsgjeld, 1,687 Rdl.

48 ß., afgjøres med en Aversionalsum af 1,000 Rdl., som henstaaer rente¬

og afdragsfri i Debitors Levetid, imod at de til Sikkerhed for hans Gjeld

til Livrente=Anstalten stillede livsvarige Livsforsikkringspolicer fremdeles, efter¬

haanden som de ifølge Bestemmelserne for Laanet indfries, gaae over til at

tjene til forøget Sikkerhed for Statskassens Fordring, og saaledes, at den

Deel af Forskudsgjelden der ved Debitors Dødsfald ikke kan dækkes ved

Hjælp af Sikkerheden, eftergives.

Toldassistent i Kjøbenhavn Brettevilles Gjeld til Statskassen, 383

Rdl. 32 ß., henstaaer rente= og afdragsfri i Debitors Levetid, imod at Ka¬

pitalen fremdeles sikkres ved livsvarige Livsforsikkringspolicer.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 23de Marts sidstl. er igjennem Marineministeriet udkommet

følgende Lov, hvorved Marineministeriet bemyndiges til at paabyde

Erlæggelse af en Prikkeafgift for Farvandet paa Liimfjorden mellem

Løgstørs Grunde og Aggerkanalen:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Marineministeriet bemyndiges til at bestemme, at der, for et Antal

Prikker, som i Farvandet paa Liimfjorden mellem Løgstørs Grunde og Agger¬

kanalen blive at udlægge og vedligeholde til Veiledning for Skibssarten, i

Løbet af 3 Aar fra denne Lovs Datum, skal af ethvert for Læstedrægtighed

brændt Skib eller Fartøi, hvilket ved at beseile bemeldte Farvand kommer

fra eller udgaaer til et udenfjords, indenlandsk eller fremmed Sted, erlægges

en Prikkeafgift af 1½2 ß. Rigsmønt pr. Commercelæst for Indgaaende og

ligesaameget for Udgaaende.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge de seneste til Finantsministeriet indløbne Efterretninger fra Vest¬

indien, der gaae til 3die Marts, vare Choleratilfældene paa St. Thomas

saaledes aftagne, at Sundhedscommissionen, hvoraf Landphysicus er Medlem

under 20de Februar havde troet at kunne indberette, at Sygdømmen var

ophørt som Epidemi paa denne Ø; og paa St. Jan havde der intet Døds¬

fald fundet Sted siden den 21de Februar, saa at Commandantskabet foran¬
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lediget heraf havde tilskrevet Qvarantainecommissionen paa St. Thomas om

at foranstalte Qvarantainen for St. Jan hævet, forsaavidt Commissionen

ikke derved maatte finde nogen Betænkelighed.

Dødsfaldenes Antal i St. Thomæ By havdesiden de forrige Indberetninger været:

27de —den 16de Februar .. 6. 1.

— — —17de 1.28de * *
i)

——
—

—
18de 1ste Marts1. * * * * * V

— — —19de 2den 2.1.

20de — —— 3die indtil Kl. 112.

21de — Formiddag var endnu intet2.
— —— — —

22de Dødsfald anmeldt.3.

25.23de

med det tidligere Antal .. 1485.
— 24de 2.* *

—25de 3. ialt 1510.

—26de 1.* * * * *

Paa St. Jan havde Dødsfaldene fra den 16de til 21de Februar været 12.

162.med det tidligere Antal. * *

salt 174.

Fra Landet paa St. Thomas savnedes endnu fuldstændige Efterretnin¬

ger, men Sygdommen syntes forøvrigt der at være aldeles ophørt. Det

tidligere derfra anmeldte Antal Dødsfald var . ... ... 334.

Antallet i Byen som ovenfor * . . . * 1510.* ** *

Paa hele Øen St. Thomas 1844.

St. Croix havde fremdeles undgaaet Sygdommen, ligesom ogsaa samt¬

lige østlige Plantager paa St. Jan fremdeles vare forblevne urørte af den.

Justitsministeriet.

Efter det den 31te Decbr. 1853 afsluttede Regnskab for den af af¬

gangne Etatsraad Jacob Henrik Schou og Hustru oprettede

Stiftelse*) udgjorde Stiftelsens Formue 148,803 Rd. 11 ß. Beløbet

af de i Aaret 1853 udbetalte Legater m. v. var 4957 Rd., og Antallet af

de Personer, der saaledes nøde Understøttelse, 64, foruden de 4 offentlige

Indretninger, der ved Fundatsen ere tillagte Legater. Det bemærkes derhos,

at under det anførte Antal af Personer ere ikke indbefattede de Individer,

til hvilke fundatsmæssig af Stiftelsens Direction efter bedste Skjønnende er

uddeelt Skole= og Sygehjælp.

Tid. for 1893 S. 249—46, hvor Bereining for 1892 og tidligere Aar

findes indrykket.
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Indenrigsministeriet.
Ved allerhøieste Resolution af 20de Marts er det allernaadigst bifaldet

at Maribo Amt inddeles i trende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig: den

vestlige Deel af Lolland, bestaaende af Nørre= og Sønder=Herreder samt

Feiø Birk; den østlige Deel af Lolland, bestaaende af Fuglse= og Musse¬

Herreder; og Falsters Distrikt.

Ledige Embeder.
Under Justitsministeriet. Et Embede som Assessor i Kjøbenhavns

Criminal= og Politiret.Gage 1400 Rd. aarlig. Ansøgninger om dette

Embede kunne indleveres til Justitsministeriet i Løbet af 14 Dage fra den

27de Maxts at regne.

Aarslev og TiilstUnder Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Sognekald i Aarhuus Stift. Reguleringssum 1204 Rd. Ny AAnsættelse

301 Rd. — Hammer og Horsens Sognekald i Aalborg Stift. Regulerings¬

sum 954 Rd. Ny Ansættelse 234 Rd. - Hassing og Villerslev Sognekald i
Aalborg Stift. Reguleringssum 889 Rd. Ny Ansættelse 218 Rd.

Durup og Tøndering Sognekald i Viborg Stift. Reguleringssum 878 Rd.

Ny Ansættelse 257 Rd. — Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe Sognekald i

— Em¬Ribe Stift. Reguleringssum 901 Rd. Ny Ansættelse 245 Rd.

bedet som ordineret Catechet ved Vor Frelsers Menighed paa Christians¬
havn. —Embedet som ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen

Rødby.

Samtlige disse Embeder ere opslaaede vacante den 29de Marts.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Hovedpastorateti

Garding. Indtægterne bestaae i fri Bolig med Have, Fixum samt Landleie

og Godtgjørelse for Frikjørsler 206 Rd., Udbyttet af Præstegaardsjorderne,

som iaar ere bortforpagtede for 1130 Rd., og Accidentser, der beløbe sig til

c. 160 Rd. Efter Fradrag af nogle Afgifter kan Netto=Indtægten anslaaes

til c. 1432 Rd. Kirke= og Skolesproget er tydsk. Embedet besættes aller¬

høist umiddelbart. Opslaaet vacant den 24de Marts.
Pastoratet i Oeversee under Flensborg Provsti. Indtægterne, der be¬

staae i Accidentser, Landleie og Leverancer af Naturalier beløbe sig til c. 860

Rd., men ville ved hensigtsmæssig Drift af de til Kaldet hørende Jorder,

der tildeels endnu ere uopdyrkede, kunne forøges betydeligt (cfr. Jensens

Statistik II. S. 946). Kirke= og Skolesproget er blandet. Embedet be¬

sættes allerhøist umiddelbart. Opslaaet vacant den 20de Marts.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne. Holsten og Lauenborg.
Embedet som Amtsskriver for Bordesholm Amt. Caution 9,600 Rd. Op¬

slaaet vacant den 30te Marts.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Nebsager og Bjerre Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden udgjør 41 Tdr. 1 Skp. Rug, 128 Tdr. 6 Skpr. Byg og 134 Tdr.

5 Skpr. Havre. 2) Qvægtiende 10 a 12 Rd. 3) Afgift af en forhenvæ¬

rende Annergaard 35 Rd. 4) Grundskat af et Stykke Jord, som er afstaaet

til Communen, 4 Rd. 5) Offer og Accidentser 325 Rd. 6) Smaaredsel:

29 Lpd. Ost, 60 Par Kyllinger, 60 Snese Æg, 56 Gjæs efter gangbar

Priis. 7) Præstegaarden, som staaer for Hartkorn 9 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk.

1½ Alb., har et Tilliggende af omtrent 80 Tdr. Land Ager og Eng af



303

meget god og ret god Bonitet. Desuden hører til Gaarden en Tørvemose
paa 6 Tdr. Land, og et Krat ⅓4 Miil fra Gaarden, hvoraf aarlig kan faaes
6 Læs Gjerdsel. Favnetræ maa kjøbes Præstegaardens Bygninger ere, med
Undtagelse af 8 Fag nyt grundmuret Stuehuus, gamle men vel vedligeholdte,
det ene Udhuus er bestemt til Nedbrydelse. Dens Indløsningssum er 500

Rd. — Byrder: 1) Skatterne paa Amtstuen c. 115 Rd. aarligt. 2) Com¬
muneafgifter c. 25 Rd. 3) Gjæsteripenge til Bygholm 2 Rd. 4) Lande¬
modsexpenser 14 Rd. 5) Paa Præstegaarden hviler et Laan paa 950 Rd.,

optaget i Aaret 1847, som forrentes og afdrages med 6 pCt. aarligt. Byg¬
ningsgielden kan ventes forøget ved Ombygningen af det ovenmeldte Udhuus.

Kjøbeløv Sognekald paa Lolland. Indtægter: 1) Korn= og Qvægtiende
samt Smaaredsel af 503 Tdr. 4 Skpr. Hartkorn udgjør 125 Tdr. 7 Skpr.

Hvede og 188 Tdr. 6½ Skpr. Byg. 2) Refusion fra Christiansdal 36

Rd. 40 ß. 3) Offer og Accidentser omtrent 240 Rd. 4) Avlingen staaer

for Hartkorn ny Matrikul 15 Tdr. 114 Alb., med et Areal af 92 Tor. 2

Skpr. Agerland, og 16 Tdr. Land Eng og Skov, som allene bestaaer af

Underskov, der kan afgive fornøden Hegning og noget Riisbrænde. 5) Høst¬

—dage c. 60. 6) Udbytte af en Bankactie, stor 400 Rd. Udgifter: 1)
Kgl. Skatter og Bankrenter c. 200 Rd. 2) Renter a 4pCt. af 400 Rd.,

som skyldes til Stiftets offentlige Midler for Indfrielsen af ⅓ af Bankhæf¬

telsen. 3) Communeafgifter c. 12 Skpr. Rug, 12 Skpr. Byg, 4 Skpr.

Malt, 8 Pd. Flesk og 15 Rd. i Penge. 4) Expenser til Landemodet og

Bidrag til Hjælpeenkekassen udgjorde i sidste Aar 66 Rd. 87 ß. 5) Ind¬
løsningssummen er 500 Rd. 6) Ved allerhøieste Reskript af 29de Octbr.

1851 blev det bevilget Beneficiarius, at de med en Hovedreparation af 10

Fag af Præstegaardens Vaaningshuus forbundne Udgifter maatte, indtil et

Beløb af 280 Rd. foruden Indløsningssummen, godtgjøres ham eller hans

Bo af hans eventuelle Eftermænd, med Fradrag af en Femtedeel eller 56

Rd. for hvert Aar, Naadensaaret iberegnet, han forblev i Embedet fra 11te

December Termin s. A. at regne. Forøvrigt lider, uagtet den omhyggeligste

Vedligeholdelse, Vaaningshuset, der menes at være 200 Aar gammelt,

af saa stor Brøstfældighed, at det trænger til aldeles at ombygges, hvorfra
—de restaurerede 10 Fag dog maae ansees undtagne. Pension bliver at

udrede til Formandens Enke, og der er ansat personel Capellan i Embedet

Befordringer og Afgang.
Under 22de Marts er Jægermester C. H. Grevencop=Castenschjold aller¬

naadigst udnævnt til Kammerherre.

Under Finantsministeriet. Under 20de Marts er Revisor under

Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen, Exam. juris I. M. Knutzen

allernaadigst udnævnt til Toldcontrolleur i Hornbek under Helsingørs Told¬

sted. Under 22de s. M. er den fra 1ste April d. A. entledigede Amtsfor¬

valter og Regimentsskriver for Frederiksborg Amtstuedistrikt, Justitsraad C.

A. E. Bentzon, Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Etatsraad

med Rang efter Rangforordningens 3die Klasse Nr. 9. Under 23de s. M.

er Fuldmægtig ved Frederiksborg Amtstue, Kammerassessor From allernaa¬

digst constitueret til i Aaret fra 1ste April 1854 til 1ste April 1855 at

bestyre Amtsforvalter=Embedet i Frederiksborg med de dertil hidtil henlagte

Forretninger, med Undtagelse af Skifte=, Overformynderi= og Lægdsvæsenet.

Under Justitsministeriet. Under 24de Marts er Copist ved Kjøben¬
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havns Politi, Cand. juris C. Preetzmann, allernaadigst beskikket til Fuld¬
mægtig ved bemeldte Politi.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 23de Marts

er ordineret Catechet ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn, F. C. C.

W. L. Breinholm, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Søllested Me¬

nighed i Lollands=Falsters Stift. Under 27de s. M. er er der meddeelt

allerhøieste Confirmation paa Kaldsbreve for Præst G. Gislason som

Sognepræst for Sardarbakka og Efranupi Menigheder inden Hunavatns

Syssel under Islands Nordamt og for Præst H. Jønsson som Sogne¬

præst for Haf Menighed under Nordermule Syssel i Islands Østamt.

Under Indenrigsministeriet. Under 20de Marts er Tiendecommissær,

Justitsraad, Stiftslandinspecteur Møller allernaadigst udnævnt til Formand

for, og Tiendecommissær, Kammerraad, Landvæsenscommissær Jørgensen til

Søllestedgaard, samt Kammerraad, Landvæsenscommissær Schou i Nakskov,

og Godsforvalter Lützen paa Pederstrup til Medlemmer af Tiendecommissio¬

nen for den vestlige Deel af Lolland; Tiendecommissær, Kammerraad, Land¬

væsenscommissær Friderichsen til Nøbbøllegaard til Formand for, og Tiende¬

commissærerne, Forpagter Fibiger paa Berritzgaard, og Kammerraad, Gods¬

inspecteur Dons paa Hardenberg, samt Landvæsenscommissær Hviid i Ma¬

ribo, og Kammerraad, Godsinspecteur Petersen paa Knuthenborg til Med¬

lemmer af Tiendecommissionen for den østlige Deel af Lolland; Tiendecom¬

missær, Forstraad, Skovrider Sievers til Formand, og Tiendecommissærerne,

Kammerraad, Prøveprokurator Müller i Nykjøbing, Kammerraad, Landvæsens¬

commissær Hansen paa Valdnæssegaard, og Proprietær Nyholm til Liselund,

samt Forpagter Schou paa Bjerregaard til Medlemmer af Tiendecommissio¬

nen for Falsters Distrikt. Under 24de s. M. er der meddeelt allerhøieste

Confirmation paa en for Kjøbmand i Nykjøbing paa Morsø W. Ny¬

holm udfærdiget Beskikkelse som Veier, Maaler og Vrager i bemeldte Kjøb¬

stad. Under 26de s. M. er Contoirchef i Kjøbenhavns Raadstues 1ste Se¬

kretariat, Cancelliraad H. L. Dahlerup, allernaadigst udnævnt til virkelig Ju¬

raad. Under s. D. er Agent S. A. Eibeschütz allernaadigst udnævnt til
Justitsraad, med Rang i Rangforordningens 5te Klasse Nr. 3.

Under Marineministeriet. Under 3die Marts er Capitainlieutenant

C. A. Meyer allernaadigst meddeelt Capitains Charakteer og derhos udnævnt
til Commandant paa Fæstningen Christiansø i 2 Aar fra 1ste April d. A.

at regne. Under 27de s. M. ere Chefen for Søetatens Maskincorps, Capi¬

tainlieutenant N. E. Tuxen, og Søetatens Fabrikmester, Capitainlieutenant O.

F. Suenson, allernaadigst meddeelte Capitains Charakteer. Under s. D. er
F. C. B. Treschow allernaadigst udnævnt til Copist ved Holmens Contoirer.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 20de Marts
er Chef for det første Departement og for Sekretariatet under Ministeriet

for Hertugdømmet Slesvig, Kammerherre S. A. G. C. v. Rosen, Ridder

af Dannebroge og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt til Overpræsident

og første Borgermester i Staden Flensborg, samt derhos tillige til Kgl. Com¬

missær ved Flensborg=Husum=Tønning=Jernbanen og til Valgdirecteur for

det første Kjøbstads=Valgdistrikt i Hertugdømmet Slesvig. Under s. D. er

Underretsadvokat og Notar E. Nissen i Haderslev allernaadigst udnævnt til

Herredsfoged i Hohn Herred.

Kjobenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

S6N2Io22. Den 8“ „Kpril 1854.

Lovgivning.

Under 23de Marts sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet

Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855,

hvilken Lov her meddeles i følgende Uddrag:

Capitel I.

§ 1.

I Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855 beregnes

Statskassens Indtægt for Kongerigets Vedkommende til 13,277,525 Rd.

3 ß., hidrørende deels fra de i §§ 2—11 nævnte for hele Monarkiet fælleds

Indtægtskilder, hvoraf Kongerigets Andeel * udgjør 8,186,682 Rd. 93 ß.,

deels fra de i §§ 12—15 nævnte for Kongeriget særlige Indtægter til Be¬

løb 5,090,842 Rd. 6 ß.
A.

§ 2.

Af Domaineindtægter, med hvad dertil regnes, føres til Indtægt, efter

33Fradrag af de Udgifter, som deraf forlods afholdes, Kongerigets Andeel

Rd. 61 ß.:af 1,686,652 Rd. 70 ß., med nedenstaaende 1,011,991

A. Kongerigets Domainer: Rd. ß.

255,383. 39.1. Landvæsenet, Overskud
134,699. 21.2. Skov= og Iagtvæsenet, Overskud

390,082. 60.

Adskillige Udgifter, Domainevæsenet i det Hele ved¬3.

kommende, nemlig til Bygningsarbeider, til Vedlige¬

holdelse af Oldtids= og historiske Mindesmærker paa
Domainerne, Gager og Lønninger ved Domainedi¬

390,082. 60.Transport
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Rd. ß.

Transport 390,082. 60.

rectoratet, Contoir= og andre Udgifter ved samme,
73,829. 86.Diæter og Befordringsudgifter paa Embedsreiser

altsaa udgjør det rene Overskud af Kongerigets
316,252. 70.Domainer * *

189,751. 61.Heraf føres til Indtægt, som Kongerigets Andeel, 2

Af Overskuddet af Hertugdømmet Slesvigs Domaine¬B.

intrader, i rundt Tal 689,200 Rd., føres til Ind¬

413,520.tægt, som Kongerigets Andeel, ⅓ med

Af Overskuddet af Hertugdømmet Holstens Domaine¬C.

intrader, i rundt Tal 681,200 Rd., føres til Ind¬

408,720.tægt, som Kongerigts Andeel, * med.

1011,991. 61.Jalt

§ 3.

Af Hertugdømmet Lauenborgs Overskud, i rundt Tal 308,300 Rd.,

fores til Indtægt for Kongeriget 2 med 184,980 Rd.

§ 4.

Overskuddet af de dansk=vestindiske Øer føres til Indtægt med — 5,671

Rd. 37 ß., som Kongerigets Andeel, ) af Underbalancen 9,452 Rd. 29 ß.

§ 5.

Renter af og Afdrag paa Statsactiverne føres til Indtægt med neden¬

staaende 822,935 Rd., som Kongerigets Andeel, *6 af den samlede

Indtægt 1,371,558 Rd.:

Rd.

1. Rente og Interesse af disse Activer, Kongerigets
Andeel, *6 af 564,558 Rd. * * * * * * * 338,735.

2. Kapitalafdrag paa Statsactiverne, Kongerigets An¬
deel, 26 af 807,000 Rd. 484,200.

Jalt 822,935

Den Finantsministeriet med Hensyn til Statskassens aldeles usikkre For¬

dringer ved Finantslovene for de fire sidste Finantsaar givne Bemyndigelse

gjentages for Finantsaaret 1854—55.

Det Odense borgerlige Realskole i sin Tid tilstaaede Laan af Statskas¬

sen af 1000 Rd. eftergives. — Det Professor I. C. A. Bock, som Hjælp til

Oprettelsen af en orthopædisk Anstalt i Kjøbenhavn, tilstaaede Laan af Stats¬

kassen af 3000 Rd. henstaaer rentefrit og uopsagt, saalænge bemeldte Anstalt

bestaaer.

§ 6.

Af Øresunds= og Strømtold=Intraderne samt Eiderkanaltold=Intraderne

føres til Indtægt Kongerigets Andeel, ⅓ af 2,118,300 Rd. med 1,270,980

Rd.:
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Rd.

A. Øresunds= og Strømtold=Intrader:

1.Øresundstold og Rosenobler efter Fradrag af

Godtgjørelser, Kongerigets Andeel * af 2,031,000
Rd.

* * * 1,218,600.
2. Nyborg Strømtold og Rosenobler, ligeledes af

19,000 Rd.
* * * 11,400.

3.Fredericia Strømtold og Rosenobler, ligeledes af

3,800 Rd. 2,280.

50
1,252,280.

Andre Indtægter, hvoraf Administrationen bestri¬

des (ifr. § 25, B. c.), 283,976 Rd. 16 ß.
B. Eiderkanaltold=Intrader:

Af disses Overskud, der i rund Sum anslaaes til

64,500 Rd., beregnes til Indtægt for Kongeriget

38,700.265 med

Jali 1,270,980.

§ 7.

Som Overskud af Told= og Kortstemplings= samt Skibsfartsafgifter,

Brænderi=Intrader, Recognitioner af Handelsreisende m. v., efter Fradrag af

hvad deraf forlods afholdes, føres til Indtægt KongerigetsAndeel, 2 af

6,518,500 Rd., med nedenstaaende 3,911,100 Rd.:

Rd.A. Kongeriget: ß.

1. Told= og Kortstemplings= samt Skibsfartsaf¬

3,607,600 Rd.gifter

Godtgjørelser af foranførte Afgifter 41,000

3,566,600.

2. 1,200,000Brændeviinsafgift, efter Fradrag af Godtgjørelser

3. Recognitioner af Handelsreisende og af concessio¬

15,500.nerede Kniplingshandlere* * * * * * * * * * * *

10,000.4. Forskjelliggsndtægter * * * * * * * * * * * *

4,792,100.er Brutto

naar herfra drages de Udgifter, som forlods af¬

615,480. 16.holdes (§ 25 B) * * * * * * * * ** *

bliver Netto=Overskud afigjen et 4,176,619. 80.

eller i rund Sum 4,176,500.
B.Hertugdømmet Slesvig:

Netto=Indtægtefter Fradrag af de Udgifter, som

1,165,000.deraf forlods afholdes

C. Hertugdømmet Holsten

Netto=Indtægt, efter Fradrag af de Udgifter som

deraf forlods afholdes 1,177,000.
* * * * * * * * * * *

6,518,500.Tilsammen

hvoraf Kongerigets Andeel ⅓ udgjør 39171,100.
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§ 8.

Af Post=Intraderne føres til Indtægt, efter Fradrag af de Udgifter,

som deraf forlods afholdes, Kongerigets Andeel, 2 af 23,122 Rd. 83 ß.,

med nedenstaaende 13,873 Rd. 69 ß.:

Rd. ß.1. Porto af Breve, Penge og Pakker, samt Fragt af

Reisende med Pakkeposten 814,850.*

2. Porto og Gebyhrer for de med Posterne forsendende

Aviser, Tidsskrifter og Blade 25,100.

3. Fragt af Reisende og Gods med Diligence= og Per¬

sonposterne 196 800.
* *

4. Tilfældige Indtægter, Tilsvar i Regnskaberne m. m.. 2,351. 27.

Samlet Brutto=Indtægt 1,039,101. 27.
efter Fradrag af de Udgifter, der heraf forlods af¬

holdes, nemlig:

1. Fælledsudgifter 104,606. 72
cfr. §25C2. Localudgifter i Konge¬

riget 581,971. 64* * *

3. Localudgifter i Hertugdømmed Slesvig . 150,600.

Holsten163,500.4.

Lauenborg 15,300.5.

1,015,978. 40.

23,122. 83.igjen et Netto=Overskud af
13873. 60.hvoraf Kongerigets Andeel, 2

§ 9.

Af Klasselotto=Intraderne føres til Indtægt Kongerigets Andeel, 2 af

50,000 Rd., med 30,000 Rd.

§ 10.

Af adskillige, for hele Monarkiet fælleds Indtægter føres til Indtægt

Kongerigets Andeel, 2 af 277,490 Rd., med nedenstaaende 166,494 Rd.:

Rd.

1. Renter af Kassebeholdningen, Kongerigets Andeel 7

af 72,200 Rd. 43,320.
2. Afdrag paa Forskud, ligeledes 3 af 100,000 Rd. 60,000.

3153. Realisationer m. v. ved Militæretaterne, ligeledes
af 58,950 Rd. 35,370.* * * * * * * * * * *

4. Rangskat, ligeledes 3 af 45,500 Rd 27,300.

504.5. Forskjellige Leieafgifter, ligeledes *6 af 840 Rd.

166491.Jalt

§11.

Den svævende Statsgjeld beregnes til Indtægt med Kongerigets Andeel,

24 af 1,300,000 Rd., 780,000 Rd.

B.

12.§

Udbyttet af Kongerigets direkte Skatter føres til Indtægt med neden¬

staaende 3,812,313 Rd.:
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Rd.

1. Gammelskat i Henhold til Fdgn. af 24de Juni 1840

og Lovene af 20de Juni 1850 samt Aab. Br. 4de De¬
cember 1838

* * * * * * * * * 2,171,900.* *

2. Landskat efter Frdgn. af 24de Juni 1840 og Lov

af 20de Juni 1850, samt Ligningsskat efter Lov af

20de Juni 1850 821,000.* *

Ligningsskat af Kjøbstæderne efter Lov af 20de Juni3.

107,400.1850

Veistat efter Frdgn. af 29de Septbr. 18414. 243,013.

5.Bygningsafgift efter Frdgn. af 1ste Octbr. 1802 og

Pl. af 17de April 1816 (jfr. Pl. af 4de Sept. 1809

469,000.og Kgl. Resol. af 22de Febr. 1804 og 19de Juni 1805)

Jalt 3812,313.

§ 13.

Indtægt med ne¬Udbyttet af Kongerigets indirekte Afgifter føres til

denstaaende 1,099,300 Rd.:
Rd.

575,000.1. Overskuddet af Stempletpapirs=Intraderne..
254,000.2. Afgift af Arv og overdragne Eiendomme* * * *

270,300.3. Departements= og Retssportler *
* *

71,099,300. —
§ 14.

De islandske Intrader føres til Indtægt med nedenstaaende 27,629 Rd.

6 ß.:
Rd. ß.

1,970.Almindelige Indtægter1. * *

19,459. 6.2. Særegne Indtægter

3. Afdrag paar Kjøbesummer for solgt Jordegods og

Eiendomme, samt Renter af de i de solgte Eien¬

domme endnu indestaaende Salgskapitaler 1,000.* * * *

5,200.4. Tilbagebetaling af foreskudte Summer * *

27,629. 6.Jalt Indtægt

§ 15.

Adskillige Indtægter, særlige for Kongeriget, føres til Indtægt med ne¬

denstaaende 151,600 Rd..
Rd. ß.

* 26,696. 48.1. Overskuddet af overtagne Bispetiender

2. Bomintrader med flere lignende Intrader 32,883.* *

31,696.3. Indtægter af Odense Kanal og de Kgl. Havneog Broer

19,610. 83.Mølleværks= og Kroholdsafgifter4.

5. Forskjellige Leieafgifter 4,260.

4,700.6. Klubskattens Beløb, der atter er ført til Udgift under 631

7. Adressecontoirets Afgift 1,218. 72.

7,500.Mægler8. Recognitioner for at blive Grosserer eller *

128,565. 11.Transport
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Rd. ß.

Transport 128,565. 11.

13,000.9. Qvarantaineindtægter* * * * * * *

10,000.10. Andre tilfældige Indtægter* * * * * * * * * * *

151,565. I.Jalt

151,600.eller afrundet

Capitel II.

§ 16.

I Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855 bevilges til

Udgift for Statskassen for Kongerigets Vedkommende en Sum af 13,172,075

Rd. 83 ß., deels til de i §§ 17—26 nævnte for hele Monarkiet fælleds

Udgifter med 10,309,002 Rd. 23 ß., deels til de i §§ 19 og 28—36

nævnte, Kongeriget særlig vedkommende Udgifter med 2,863,073 Rd. 60 ß.

A.

§ 17.

Til Civillisten opføres 480,000 Rd. som Kongerigets Andeel.

§ 18.

Til det Kongelige Huses Apanager bevilges Kongerigets Andeel, 26 af

321,182 Rd., med 192,709 Rd. 20 ß.

§ 19.

Til Geheime=Statsraadet og Statsraadet bevilges nedenstaaende 25,560

Rd.,hvoraf 3t af 22,600 Rd., 13,560 Rd., fælleds for hele Monarkiet,

og 12,000 Rd. særlig for Kongeriget:

Rd.A. Til 4 Ministre, som ere fælleds for hele Monarkiet,

Kongerigets Andeel 26 af 16,200 Rd.. 9,720.

12,000.B. Til 2 Ministre, som ere særlige for Kongeriget,..

C. Til Statssekretariatet, 3 af 6400 Rd. 3,840.

25,560.

§ 20.

Til Statsgjeldens Forrentning og Afbetaling bevilgesKongerigets An¬

deel, 3 af 7,419,200 Rd., med nedenstaaende 4,451,520 Rd.:

Renter af den indenlandske Gjeld:1. Rd.

a. af de i Henhold til Loven af 20de Juni 1850

om Udjævningen af Forskjellen imellem privilegeret

og uprivilegeret Hartkorn udstedte Obligationer (til

Beløb 1,281,850 Rd.) 51,300 Rd., som dog

ikke her føres i Linien, men under § 36 som en

Kongeriget særlig vedkommende Udgift;

af den øvrige indenlandske Gjeld, Kongerigets An¬b.

deel *t af 3,019,900 Rd. .. 1,811,940 Rd.

Finantsministeriet bemyndiges til at

undlade Forsøget paa at nedsætte

Transport 1,811,940 —



311

Transport 1,811,940 Rd.

Rentefoden for de 21pCt. halvaar¬

lig Rente bærende, indenlandske op¬

sigelige Statsobligationer, naar For¬

søget efter Omstændighederne maatte

skjønnes betænkeligt.

2. Renter og Omkostninger ved den uden¬

landske Gjeld, Kongerigets Andeel

36 af 1,743,700 Rd. 1,046,220 —
* * * *

3.Kapitalafdrag paa den indenlandskeGjeld,

Kongerigets Andeel, 25 af 1,606,000 R. 963,600 Rd.

4. Ligeledes paa den udenlandske Gjeld

med Omkostninger, Kongerigets An¬

deel, 3 af 1,049,600 Rd.  629,760 —

Jalt

§ 21.

Til Pensionsvæsenet bevilges Kongerigets Andeel, 2 af

med nedenstaaende 916,320 Rd.

A Pensioner o. desl., Kongerigets Andeel 3 af

1,391,200 Rd.* *

B. Understøttelser overtagne fra Statssekretariatet for

Naadessager, ligeledes 36 af 136,000 Rd.
* *

Jalt

§ 22.

Til Udenrigsministeriet bevilges Kongerigets Andeel

Rd., med nedenstaaende 138,360 Rd..

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v, Konge¬

rigets Andeel, 25 af 18,850 Rd.
* *

B. De Kongelige Gesandtskaber og Consulater i Udlandet

Kongerigets Andeel, 25 af 211,750 Rd.

Jal¬

§ 23.

Til Krigsministeriet bevilges Kongerigets Andeel, 3af

64 ß., med nedenstaaende 2,783,134 Rd. 47ß.
Ordinær

Udgift.

Rd. 6Krigsministeriet, Kongerigets Andeel“1.

af 59,297 Rd. 214ß. og af 17,146
Rd. 35,578. 32

Gager (Linieofficerer, Reserveofficerer2.

og forskjellige militære og civilemilitære

Embedsmænd og Betjente), Kongeri¬

gets Andeel 3 af 622,247 Rd. 32 ß.

373,348. 38og 76,053 Rd. 20 ß.* * *

Transport 408,926. 70

Rd.

2,858,160.

1,593,360.

4,451,520.

1,527,200 Rd.,

Rd.

—834,(20.

81,600.

916,320.

34 af 230,600

Rd.

11,310.

127,050.

138,360.

4,638,557 Rd.

Extraordinær

Udgift.

Rd. 6.

10,287. 58

45,631. 89

55,919. 51
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Transport

3. Lønninger med Bespiisningstillæg for

Underklasserne, Kongerigets Andeel “5
**af 789,212 Rbd. 36 ß. og 39.,128

Rd. 85 ß.
* * * * *

4. Cantonnements= Garnisons= og Marsch¬

tillæg samt forhøiet Bespiisningstillæg,

Kongerigets Andeel 36 af 259,467 Rd.

6 ß.

5. Forskjellige planmæssige Udgifter, Kon¬

gerigets Andeel 36 af 168,394 Rd.

8ß. og 56,231 Rd. 72 ß.

6 Naturalforpleiningen, Kongerigets An¬

deel 31 af 579,064 Rd. 30 ß. og

119,013 Rd 93 ß.* * 9

7. Indqvarteringsvæsenet, Kongerigets An¬

deel 3t af 167,338 Rd. 95 ß. og

117,114 Rd. 84 ß.

8. Sygepleien, Kongerigets Andeel 2 af

83,029 Rd. 67 ß. og 20,817 Rd.

39 ß.

9. De militære Underviisningsanstalter

Kongerigets Andeel 2 af 80,697 Rd.

21 ß. og 3,043 Rd. 95 ß.

10. Honorarer, Reisepenge og Understøt¬

telser, Kongerigets Andeel “ af 5,000

og 3,000 Rd.

Diæter og Befordrings=Udgifter, Kon¬11.

gerigets Andeel 36 af 24,000 Rd.

12 Munderingsvæsenet, Kongerigets An¬

deel *t af 293,402 Rd. 32 ß. og
—151,(76 Rd. 19 ß.

Remonteringsvæsenet, Kongerigets An¬13.

deel *t af 82,739 Rd. 51 ß. og

14,517 Rd. 64 ß.

14. Armeens Krigsmateriel, Kongerigets

Andeel * af 108,618 Rd. og 84,110

Rd.

15. Fæstninger og militære Bygninger samt

Skatter og Afgifter, Kongerigets An¬

deel 35 af 139 700 Rd. og 100,000

Rd.
* *

16. Bornholms Milice, Kongerigets An¬

deel * af 15,236 Rd. 77 ß.

Transport

Ordinær

Udgift

Rd. ß.

408,926.70

473,527. 41

* * * * * *

101,030. 41

347,438. 56

100,403. 38

49,817. 67

48,418. 3

3,000.

14,400.

176041. 37

49 643. 69

65,170. 77

83,820.

9 142. 8

11,930 780. 65

Extraordinær

Udgift.

Rd. ß.

55 919. 51

212,237 33

155,680 23

33,739. 5

89,408. 36

70,268. 89

12490. 43,

1,826. 38

1,800.

91,065. 70

8,710. 58

50,466.

60,000.

843,612. 62
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ExtraordinærOrdinær

Udgift.Udgift.

6.Rd.*Rd. ß.

Transport 843,612. 62651,930,780.

17. Adskillige bestemte Udgifter Kongeri¬

gets Andeel 21 af 2,334 Rd.* * * 1,400. 39

18. Uforudseelige og ubestemte Udgifter,

Kongerigets Andeel 21 af 32,500 Rd. 19,500.

Naar fra Totalsummerne .. 843,612. 621,951,681. 8

drages for de ved Veitjenesten ansatte Of¬

ficerer, m. Fl.:

for Kongeriget . 14,000 Rd.n ß.

Hertugdømmerne 6,265 — 22 —

3.af 20,265 Rd. 22 ß. 12,159. 13

bliver til Udgift 343,612. 621939,521. 9

2783131 Md. 176.

§ 24.

Til Marineministeriet bevilges, foruden de Beløb, der afholdes af sær¬

Intrader, Kongerigets Andeel, 95 af 1,648,711 Rd. 38 ß., med ne¬lige

denstaaende 989,226 Rd. 79 ß.:

Rd. ß.A. Ordinære Udgifter:

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente, Konge¬

20,897. 82.rigets Andeel, 24 af 34,829 Rbd. 72 ß.

b. Generaladjutanten af Søetaten m. Fl., ligele¬

des 3ß af 2,100 Rd. 1,260.
*

71,958.c. Officeerpersonalet, ligeledes 3 af 119,930 Rd.

5,769. 14.d. Søcadetakademiet, ligeledes 26 af 9,615 Rd. 246.

Justits=Embedsmænd, ligeledes 2 af 2,794 Rd. 1,676. 38.e.

Geistligheden ved Holmens Kirke m. v., ligele¬f.

des 36 af 2,486 Rd. 8 ß. 1,491. 62.* *

Skolevæsenet, ligeledes 3 af 11,918 Rd. 54 ß.8. 7,151. 13.

Skatter og Afgifter, derunder indbefattet Ny¬h.

boders Gader og Bygninger, ligeledes 2 af
5000 Rd. 3,000.* * *

Forskjellige Udgifter, ligeledes 36 af 7000 Rd. 4,200.i.

k.Holmens og Sotøihusets Officerer samt civile Em¬

bedsmænd og Betjente, m. m., ligeledes * af

34,932 Rd. 64 6. 20,959. 58.* * * * *

De tvende Divisioner, med hvad dertil hører, li¬I.

geledes *ß af 264,692 Rd. 82 ß. 158,815. 68.

m. Til et Maskinpersonale ved Dampskibene og Damp¬

maskinværkstedet, ligeledes 3 af 28,000 Rd. 16,800.*

Nyboders Embedsmænd og Betjente, samt Byg¬D.

ningernes Reparation m. v., ligeledes A af

12,953. 60.21,589 Rd. 36 ß.

Transport 326,933. I.
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Transport

o. Naturalforpleiningen eller Maanedskosten, ligele¬

des 3 af 156,872 Rd. 32 ß.

Proviantgaarden og Magasinkornet, ligeledes “P.

af 5201 Rd. 66 ß. * *

Cadetskibet, Vagtstationerne samt Udrustninger(.

ligeledes 36 af 113,100 Rd.

desuden til Vagtskibet i Sundet og Vagt¬

stationen i Beltet 24,600 Rd., som af¬

holdes af Øresunds= og Strømtoldvæsenets

Administrationsfond.

1.Til Materiel og Arbeidskraft udenfor Divisionerne,

foruden hvad der ved Vacancer blandt det faste

Mandskab bespares paa Divisionernes og Landkostens

Conti, ligeledes 36 af 550,000 Rd.

s. Uforudsete Udgifter, ligeledes 3 af 10,000 Rd.

Jalt til ordinære Udgifter

Heri fragaaer, af hvad der inddrages fra Søetatens

separate Fonds, ligeledes 3 af 14,200 Rd..

Altsaa til Rest

B. Extraordinære Udgifter:

a. Til Anlæg af et Damp= Saug= og

Høvleværk, ligeledes * af 36,000 Rd. 21,600.

b. Til en Forandring af Nyboders La¬

triner, ligeledes * af 9000 Rd. . 5,400.

Jalt extraordinære Udgifter

C. Til Instituter, som staae udenfor Flaaden, men hvis

Bestyrelse er underlagt Marinen:

1. Ordinære Udgifter:

a. Lods= Fyr= og Vagervæsenet,

Konger. And. * af 160,088 Rd. 96,052. 77

foruden de paa Øresunds= og

Strømtoldvæsenets Administra¬

tionsfond opførte 81,650 Rd.

Navigationsvæsenet, ligeledesb.

31 af 1300 Rd.* * * 780. „

Omkostninger ved SøofficerersC.

Møde ved Sessionerne samt

Underholdnings= og Reisepenge

for det udskrevne Mandskab, li¬

geledes 3 af 4700 Rd
* 2,820.

Fæstningen Christiansø, ligele¬d.

des 3 af 21,870 Rd. 80 ß 14,922. 48

Opmuddringsvæsenet, ligeledes6.

3 af 21,500 Rd.
* * * * 12,900.

f. Defensionsarbeider paa Kjø¬

benhavns Rhed, ligeledes 2

af 20,890 Rd. 12,534.* * *

140,009. 29

Transport 140,009. 29

Rd. ß.

326,933. 11.

94,123. 38.

3,121. 1.

67,860.

330,000.

6,000.

828,037. 50.

8,520.

819,517. 50.

27,000.

846,517. 50.
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Rd. 6.

Transport 140,009. 29 846,517. 50.

2. Extraordinære Udgifter:

Til Optagelse af ældre i Sun¬

det og Drogden liggende Vrag

og større Stene, der ere sær¬

deles farlige for Skibsfarten,

ligeledes 36 af 4500 Rd.* 2,700.

foruden de paa Øresunds= og

StrømtoldvæsenetsAdministra¬

tionsfond opførte 4500 Rd. 142,709. 2.

Jalt Udgift for Marineministeriets Vedkommende 989,226. 79.

§ 25.

Til Finantsministeriet bevilgesKongerigets Andeel, 26 af 424,715 Rd.,

mednedenstaaende 254,829 Rd., foruden respective 2,535 Rd., 894,968

Rd. 68 ß. og 644,735 Rd. 67 ß., som forlods afholdes af de tilsvarende

særlige Indtægter:

ß.Rd.A. Finantsernes Centralbestyrelse:

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.,

111,573. 58.Kongerigets Andeel * af 185,956 Rd.* * *

b. Klasselotteriets Embedsmænd og Betjente, ligele¬

ledes 26 af 4.225 Rd. 2,535 Rd.* * * *

som ere beregnede under § 9.

8,937. 58.c. Mønterne, ligeledes 36 af 14,896 Rd.

120,511. 20.

Det statistiske Bureau:

Gager og Lønninger samt Contoirhold, Kongerigets An¬
7,020.deel 36 af 11,700 Rd.* * * * * * * * * * *

Den almindelige Enkekasse:

Enkekassens calculerede Fond, efter Fradrag af dens

Gjeld, den 31te Marts 1854. 3,666,855 Rd.

—143,000Indtægt* * * * *

tilsammen 3,809,855 Rd.

Udgift 404,410* * * * * * * *

Fonden til 31te Marts 1855

efter Gjeldens Fradrag, calcule¬

res altsaa til . 3,405,445 Rd.

Transport 127,531. Ø.
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Rd. ß.Transport

Livrente= og Forsørgelsesanstalten a 127,531. 20.

1842 samt Livsforsikkringsanstalten i

Kjøbenhavn:

Udgifter ved Overbestyrelsen m. v., for begge An¬

stalters Vedkommende,.16,200 Rd

Tilskud til Pensionering af Militæretater¬

nes Underklasser samt Invalidforsørgel¬

102,943. 19.sen, Kongerigets Andeel 3 af 171,572 Rd.
* *

Generaltolddirectoratet:

a. Overbestyrelsen og Contoirerne 15,341 Rd.646

600,138.b. Toldvæsenet 48—
* *0

52—c. Øresunds= og Strømtoldvæsenet 279,488

ialt 891,968 Rd 68ß.

Alle Generaltolddirectoratet vedkommende Udgifter

afholdes forlods forsaavidt de vedkomme oven¬

staaende Litr. a og b, af Told= og Brænderi=Intraderne,

og for Litr. os Vedkommende af Øresunds= og
—Strømtoldvæsenets Administrationsfond (jfr. §9-og6).

C. Postvæsenet:

Fælledsudgifter:3.

1. Overbestyrelsen, Kongerigets Andeel * af

65,895 Rd. 40 ß. 39,537. 24*

Det Danske Overpostamt i Ham¬2.

borg, ligeledes * af 27,961

Rd. 32 ß. 16,776. 75* * * * * * * * * *

Det Danske Overpostamt i Lü¬3.

beck, ligeledes * af 10,750 Rd. 6,450.

ialt 62,764. 3

b. Localudgifter i Kongeriget:

1. Postcontoirerne
* * *

197,301.

2. Til Mundering til Postførere

og Conducteurer, Pakkeposter¬

nes og Personposternes Extra¬

ledsagelse m. m. 4,927
* * * * * * i)

Telegraphvæsenet3. 706. „

Den elektriske Statstelegraphlinie

fra Helsingør til Hamborg:

Indtægt14,600.

Udgift 21,161.* * * * * *

Underbalance 6,561.

hvoraf 2761 Rd. dækkes af Postvæsene 2761. „

og Resten dækkes af Øresunds= og

Strømtomtoldvæsenets Admi¬

ministrationsfond.

4. Posternes Befordring m. m. 340,080. 64*

5. Andre Udgifter 31,196. „

Transport 639,735.67, 230,474. 30.
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Rd. 6.

230,474. 39.Transport 639,735. 67

6. Uforudseelige og extraordinære

Udgifter 5,000.
* * * * * * * * * * *

—Ialt en Udgift af 644,735. 67

der forlods afholdes af Post=Intraderne (jfr. § 8).
Befordrings= og Transportvæsenets Fond:

24,690.Indtægt * * * * *

Udgift 18,971.

Overskud 5719.

hvilket Overskud efter Fondens Bestemmelse bliver

at anvende til Befordrings= og Transportvæsenets

Fremme.

Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen:

*4 afa. Generaldecisors Gage, Kongerigets Andeel,
3700 Rd. 2,220.

*

Revisionscontoirerne:b.

1. For Kongeriget, 25 af 16,641 Rd. 9,984. 57

For Hertugdømmet Slesvig, Konge¬2.

rigets Andeel, * af 10,650 Rd. 6,390. „

For Hertugdømmerne Holsten og3.

Lauenborg 10,550.* * * * * * * *

hvoraf Hertugdømmet Lauen¬

borgs Andeel, der afholdes

forlods af sammes Intrader,
950.andrager

altsaa Kongerigets Andeel, ½af 9,600. 5,760.
24,354. 57.

Jalt, forsaavidt Udgifterne ikke forlods afhol¬

des af særlige Intrader 254,829.* * * * * * * * *

Det Kongelige Ordenscapituls Fonds:
UdgiftIndtægt.

Rd.Rd.

a. Dannebrogsmændenes Pensionsfond 14,350. 13,470.

b. 4,850. 4,820.Pensionsfond for Dannebrogsmænds Enker* * *

c. Ordenskassen 11,320. 11,320.

§ 26.

Til adskillige og overordentlige Udgifter, hele Monarkiet vedkommende,

bevilges Kongerigets Andeel, 25 af 148,904 Rd. 50 ß, med nedenstaaende

89,342 Rd. 69 ß.: Rd. ß.

A. 1. Udgifter ved de Kongelige Bygninger, som vedligehol¬

des for hele Monarkiets Regning, jfr. § 29, v. 2. &a

Kongerigets Andeel, 26 af 119,228 Rd. 42 ß. 71,537. 6.

2. Til Bygningsarbeider ved Ministerialbygningerne,

4,485. 63.Kongerigets Andeel, * af 7,476 Rd. 8 ß.

Transport 76,022. 60.
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Rd. ß.

Transport 76,022. 69.

3. Kongehusets Porto m. v., Kongerigets Andeel, 2

af 3000 Rd. 1,800.

4. Til topographiske Arbeider og Korts Udgivelse un¬

der Generalstaben, foruden hvad der indkommer ved

Salg af Kort, Kongerigets Andeel, 2t af 9200 Rd. 5,520.

5. Udgifter ved Gradmaalingen, Kongerigets Andeel,

34 af 2000 Rd. 1,200.* * * * * * * * * * *

B. Til mindre Udlaan til Embedsmænd, der i Hoved¬

sagen lønnes med uvisse Indtægter, samt til Læger,

som Hjælp til deres første Etablering, Kongerigets
4,800.Andeel, 34 af 8000 Rd. * * *

89,342. 60.Jalt

§ 27.

Udtællingen af den paa Kongeriget faldende Deel af de i §§ 17—26

nævnte for hele Monarkiet fælleds Statsudgifter betinges af, at der til de

samme Udgifter bidrages fra de øvrige Statsdele de forudsatte, til Konge¬

rigets Andeel (7s) svarende, 2 af de paagjældende Udgifters fulde Beløb.

B.

§ 28.

Til Udgifter ved Rigsdagenbevilges 60,000 Rd.

§ 29.

Til Indenrigsministeriet bevilges, foruden hvad der afholdes af særlige

Intrader, nedenstaaende 1,190,443 Rd.52 ß.:

Rd. 6.A. Indenrigsministeriet:

63,750.a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente, m. v.

b. Overøvrighedspersoner 76,100.

Forskjellige MagistratspersonerC. og overtagne Com¬

muneudgifter 614,248.
* * * * * * *

d. Fattigvæsenet i Kjøbenhavn 27672.* * * * * * *

C.Til forskjellige offentlige Stiftelser 540. 64.* * *

f. Redningsvæsenet .. 5,800.* * * * * * * * *

Fabrikdirectoratet 600.* *8.

Porcellainsfabriken, for Tiden fra 1ste April tilh.

31te Decbr. 1854: Udgift 32,227 Rd.

afholdes af Indtægten. Overskuddet indbeta¬
les i Statskassen.

i.Til Industriens Fremme 4,000.

Til Fiskeri i Almindelighed og til Præmier fork.

Fiskeri under Island forsaavidt Berettigelse til

for hvert enkelt Skib 3,700.Præmie bliver godtgjort

196,211. 38.Transport
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l. Overtiendecommissionen * * * * * * * * * * * *

MatrikulsvæsenetID.

D. Til Landinspecteurernes Lønning og til Landvæ¬

senets Fremme

0. Til Dæmningen paa Landtungen mellem Liim¬

fjorden og Vesterhavet
* * *

Til Sandflugtens DæmpningP.

g. Veterinærskolen, Tilskud** *

F. Stutterivæsenet, Tilskud.. * * *

S. Til Huusdyravlens Fremme * * * * * *

t. Veivæsenet og Jernbanevæsenet * * * *

u. Kanal= og Havnevæsenet * * * * * * * * * * * *

De Kongelige Bygninger:V.

1. Bygningsdirectoratet* * * 15,380 Rd. „ ß.

2. Udgifter, som vedkomme de

enkelte Bygninger:

æ. Bygninger, som vedlige¬

holdes for hele Monarkiets

Regning, Kongerigets An¬

deel, 3 af 119,228 Rd.

42 ß, 71,537 Rd. 6 6

som ere førte til Ud¬

gift under § 26

8. Bygninger, hvis Vedlige¬

holdelse bekostes ene af

44,492 —55—Kongeriget

X. De Kongelige Haver, Tilskud.

V. Godtgjørelse til de beqvarterede Kjøbstæder for

ordinær Indqvartering, efter Fradrag af Indqvar¬

teringsfondens Renter,* * * * * * * * * * * *

2. Befordringsudgifter * * *

æ. Adskillige Udgifter
Island:

a. Udgifter, Indenrigsministe¬

14,755 Rd. 16 ß.riet vedkommende
* *

b. Udgifter, Justitsministeriet
vedkommende 9,580 — ,

* * * *

Udgifter, Kirke= og Underviis¬C.

16,652 — 72 —ningsministeriet vedkommende

d. Udforudseelige og tilfældige Ud¬

4,000 — ,gifter

Handel:C. Den grønlandske og færøeske

Indtægt 340,800 Rd.a. Den grønlandske Handel

Udgift 276,600 —

altsaa Overskud, der er opført blandt

64,200 Rd.Statsactiverne

Transport

Rd.

196,411.

1,000.

6,000.

15,712.

3,000.

17 000.
——

13,601.

26,544.

8,600.

683,575.

33,434. 68.

59,872. 55.

11,773. 18.

58,455. 73.

8,000.

2,400.

1,145,455. 60.

44,987. 88.

1,190,443. 52.

ß.

38.
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Rd. ß.

Transport 1,190,443. 52.

67,579 Rd. 36 ß.b. Den færøeske Handel, Indtægt

56,273 — 6 —Udgif

altsaa Overskud, der ligeledes er

opført blandt Statsactiver¬

11,306 Rd. 30 ß.NL   . * . * * .* * *

1,190,443. 52.Ialt Udgift for Indenrigsministeriets Vedkommende

§ 30.

Til Justitsministeriet bevilges nedenstaaende 501,835 Rd. 19 ß.:

Rd. ß.

40,390.Ministeriets Embedsmænd ogBetjente m. v.A. * *

Justits= og PolitivæsenetB. 297,893. 80.

C. 34,200.SøkrigstjenestenUdskrivningen til Land= og
D. 91,812. 59.Medicinalvæsenet* * * * *

E.Forskjellige Udgifter 22,038. 72.* * *

F. 15,500.Sagefalds=UdgifterJustitskasse= samt Sigt= og

501,835.Jalt Udgift for Justitsministeriets Vedkommmende 19.

§ 31.

Til Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenetbevilges nedenstaa¬

00ende 220,793 Rd. 34 ß.: Rd. ß.

Ministeriets Embesmænd ogA. 27,350.Betjente, m. v.

B. Tilskud til kirkelige Øiemed 45,273. 36.

C. De det høiere Underviisningsvæsen og Videnskabe¬
lighed vedkommende Anstalter:

a. Tilskud til Anstalter med Fondsegne

10,717 Rd. 26 ß.

b. Anstalter uden saadanne 26,623 —
*

i)

37,340. 26.
D. Tilskud til Almueskolevæsenet og dermed beslægtede

Instituter. 8,689. 33.
* * * * * * * * * * *

E.Kunstanstalter og Samlinger:

a. Tilskud til det Kgl. Akademi

for de skjønne Kunster ... 12,438 Rd. 9 ß.
—b. Kunstsamlingerne * * * * 31,580

i)

c. Det Kgl. Theater ogCapel

Tilskud 41,290 — 48—

85,308. 48.

Theatrets og Capellets Indtægter og Udgifter
ere iøvrigt:

Indtægt, ialt
* * 150,000.

Udgift, Theatret 157,155 Rbd. 48ß.
Capellet 34,135

*

191,290. 48.

altsaa Underbalance 41,290. 48.

Transport 203,961. 47.
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F. Tilskud til Videnskaber og Kunster i Almindelighed

a. Til Videnskabers og Kunsters Fremme 17,098.

b. Udgifter til videnskabelige Instituters

og Kunstanstalters Bygninger, for¬

saavidt de afholdes af Statskassen 4,733. 83.

Ialt Udgift for Ministeriet for Kirke¬

og Underviisningsvæsenet..

De under Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet

tuter med særegne Fonds.

I. Missionscollegiet.

Den grønlandske Missions Indtægter*

Udgifter* * * * * * * * *

Overstud, der bliver at anvende til Forrentning

og Afdrag paa Missionens Gjeld til Banken

Den ostindiske Missions Indtægter

Udgifter * *

Overskud, der bliver at afgive til den grøn¬

landske Mission

II. Universitetet:

Indtægt

Udgift

Overskud
III. Communitetet:

Indtægt * * * * * * *

Udgift

altsaa Overskud

Af dette Overskud skal ifølge Kgl. Resol. af 15de Juli

1849 til Universitetet gives

Endeligt Overskul

IV. Den polytechniske Læreanstalt:

Indtægt .

Udgift* ****

V Sorø Akademi:

Indtægt * * * * * * ** * .

Udgift** ****  * * *

Overskud

VI. Det lærde Skolevæsen:

Indtægt* *  ** * ** *

Udgift

Underbalance

bliver at dække af det deels for „Skolefon¬

Dep. Tid. Rr. 21 og 22. 1854.

Rd. 6.

203,961. 47.

21,831. 83.

225,7 93. 34

sorterende Insti¬

ß.Rd.

20,860. 16.

19,652.

1,208. 16.

6,140. 2.

1,640. 6.

4,500. 16.

147,573. 57.

132,776. 76.

14,796. 77.

74,262. 92.

42,846. 6.

31,416. 86.

10,000.

21,416. 86.

17,355.

17,355.

145,533. 65512.

111,830. 53.

33,703. 1254.

163,000.

167,500.

4,500.

2
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Rd. 6.dens rentebærende Formue“, deels „for Sko¬

lernes og tilhørende Fonds rentebærende For¬

mue“ i sidste Aar opsamlede Kapitalbeløb.

VII. Døvstumme=Institutet:

18,540.Indtægt* * *  * * * * * * * *

18,388.Udgift. * * *  ** ** *

altsaa bliver til forefaldende extraordinære Udgifter 152.

VIII. Seminariifonden og Seminarierne:

16,470.Indtægt

21,054.Udgift

altsaa en Underbalance af 4,584.
som dækkes med 4,575 Rd. af Sorø Akademies Overskud

IX. Det Kgl. Akademi for de skjønne Kunster:

a. Hovedkassen: Indtægt 16,000.
Udgift 16,000.

b. Stipendiifonden: Indtægt 5353.
Udgift 5,350.

Kassebeholdning ved Aarets Slutning 3.

c. Understøttelseskassen: Indtægt 2,503. 32.
Udgift 3,140. 29.

Underbalance 636. 93.

der vil være at dække af Reservefonden eller

hvad der muligen maatte tilfalde Kassen af

Udstillingsindtægten over den beregnede Sum.

Æresmedaillens Fond, Beholdning e... 394.

16,000.Det Neuhausenske Legat, Beholdning

§ 32.

Til Krigsministeriet bevilges endvidere, som Kongerigetsærlig vedkom¬

mende Udgifter, nedenstaaende 26,000 Rd., samt til Slaverierne 22,500 Rd.:

Rd.

a. Marschpenge, ordinært . 13,000.

13,000.extraordinært*

26,000.

22,500.b. Til Slaverierne

48,500.

§ 33.

Til Marineministeriet bevilges endvidere, som en Kongeriget særlig ved¬

kommende Udgift, nedenstaaende 4,900 Rd.:
Rd.

a. Til Foreningen til Søfartens Fremme, indtil .. 2,000.

dog at det Beløb, der udbetales ikke er større end

Halvdelen af hvad der i Finantsaaret ydes til For¬

eningen i private Bidrag.

b. Havnecapitainen paa Kjøbenhavns Rhed: Gage. 1,700.

til Folkehold og Assistence 1,200.

4,900.
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§ 31.

Til Finantsministeriet bevilgesendvidere, som Kongeriget særlig ved¬

kommende Udgifter, nedenstaaende 122,000 Rd.:
Rd.

Finantsernes Centralbestyrelse:A.

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v. 6,500.

b. Embedsmænd ved Stempletpapirsvæsenet 3,850.

c. Det direkte Skatteoppebørselsvæsen:

1. Amtsforvalterne 85,660 Rd.
* * * * * * * *

2. Stadsconducteuren i Kjøbenhavn 1,100

3. Adskillige Udgifter, vedkommende
—det direkte Skattevæsen ... 2,700

89,460.

2,600.d. Kammeradvokaten* * * * * * * * * * * * * * * *

102,410.

19,590.B. Generaldecisoratet for det direkte Skattevæsen

122,000.

§ 35.

Til overordentlige, Kongerigel Statsudgifter bevil¬særlig vedkommende

ges nedenstaaende 646,301 Rd. 51 ß.:

Rd. 6.

23,500.1. Til Gudenaaes Seilbargjørelse
2. 15,000.Til Forbedring af Indseilingen ved Ribe.
3. Til en Kanal ved Silkeborg 2,950.

4. 45,000.Til Opførelsen af et Forbedringshuus i Sjælland
5. Rentefrit Forskud til de løbende Udgifter ved Helbre¬

delsesanstalten for Sindssvage i Nørrejylland. 26,500.

6. Erstatninger i Anledning af Krigen:

a. for de under Krigen afgivne militære Fribefor¬

dringer 500,000 Rd. „ ß.* * * *

b. Krigsskadeserstatninger. . 1,151 — 51—
501,151. 51.

7. Portogodtgjørelse til Embedsmænd for Correspondence
200.i offentlige Sager

8. Rentebærende Laan til Opførelsen af en Helbredelses¬
30,000.anstalt for Sindssvage i Østifterne.*

9.Til at forberede den fremtidige Lovgivning om Folke¬

kirkens Forfatning, dog kun forsaavidt dette eller et

større Beløb maatte blive tilovers af den til overor¬

dentlige Statsudgifter for indeværende Finantsaar i
2,000.§ 27. 7. bevilgede Sum af 5000 Rd.

646,301. 51.Jalt

§ 36.

iTil Forrentning af den Kongeriget særlig vedkommende Statsgjeld

Henhold til Loven af 20de Juni 1850 om Udjævningen af Forskjellen mellem
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privilegeret og uprivilegeret Hartkorn, til et Obligations=Beløb af 1,281,850

Rd., bevilges 51,300 Rd.
C.

§ 37.

De ved de tidligere Finantslove tagne Bestemmelser om Besparelser

ved indtrædende Vacancer og lignende Forbehold skulle ogsaa være gjældende

for Finantsaaret 1854—55.

§ 38.

Det virkelige Overskud fra Finantsaaret 1854—55 tilhører ene Konge¬

riget.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 20de Marts sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Tugthuusstraffens Suldbyrdelse:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Da de nuværende Straffeanstalter i Glückstadt ikke svare til

deres Øiemed, have Vi fundet Os allerhøist foranlediget til at tage Opret¬

telsen af nye almindelige Straffeanstalter for Vore Hertugdømmer Slesvig

og Holsten under Overveielse. Efterat til den Ende et Udkast til en For¬

ordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende Tugthuusstraffens Fuldbyr¬

delse har været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet

Slesvig til Betænkning, og efterat den af disse herover afgivne Betænkning

har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved som

følger:

Almindelige Forskrifter.

§ 1.

De af Hertugdømmet Slesvigs Domstole til Tugthuusstraf dømte For¬

brydere have at afsone de dem idømte Straffe i de almindelige Straffean¬

stalter for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

§ 2.

Samtlige Fanger skulle beskjæftiges med passende Tvangsarbeider og

holdes til Virksomhed, regelmæssig Flid og streng Lydighed imod deres Fore¬

satte, under nøie Iagttagelse af de derom gjældende Forskrifter. Arbeidsqvan¬

tummet bestemmes efter Arbeidets Beskaffenhed, og tilstaaes der de Fanger,

der levere mere Arbeide, end det foreskrevne Qvantum, en Godtgjørelse, der

nærmere bliver at bestemme. Udbyttet af Straffearbeidet anvendes til Be¬

stridelse af Omkostningerne ved Straffeanstalterne.

Under Straffetiden skal det saavidt muligt forebygges, at Fangerne blive
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yderligere moralsk fordærvede,ligesom der ogsaa saavidt muligt skal virkes

for en Udvidelse og Berigtigelse af deres Kundskaber om Religionens Sand¬

heder, for den religiøse Følelses Fremkaldelse og Oplivelse, samt for deres

moralske Forbedring.

§ 3.

Under Overtilsyn af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig og Mini¬

steriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg har en enkelt Embedsmand

som Overinspecteur for Straffeanstalterne at lede sammes hele Bestyrelse og

Politiforvaltning, samt at føre Tilsyn med de øvrige ved Anstalterne ansatte

Embedsmænds og Betjentes Embedsførelse. Disse sidste ansættes i et saadant

Antal, som Hensynet til Anstalternes oekonomiske Bestyrelse og Politiforvalt¬

ning samt til Fangernes aandelige og legemlige Vel udkræver; og have de

i deres forskjellige Forretningskredse ligesom Overinspecteuren at medvirke til

Opnaaelsen af Anstaltens Øiemed.

§ 4.

Der skal indrettes to fra hinanden fuldkommen adskilte Straffeanstalter,

af hvilke den ene forbliver i Glückstadt, medens den anden opføres i Nær¬

heden af Byen Rendsborg.
§ 5.

For enhver af de to Straffeanstalter vil der blive udarbeidet et eget

Regulativ, hvilket, forsaavidt det angaaer Fangerne og deres Forhold, skal

bekjendtgjøres for disse paa den i Regulativet foreskrevne Maade.

Overtrædelser af disse Forskrifter straffes med disciplinære Straffe, som

af Overinspecteuren ikjendes.

§ 6.

Under de nærmere Bestemmelser i §§ 11 og 17 skulle de qvindelige

Fanger stedse holdes afsondrede fra de mandlige.

Straffeanstalten for de til livsvarig Tugthuusstraf dømte

Fanger.

§ 7.

Af de til livsvarig Tugthuusstraf dømte Fanger skal der dannes enkelte

Afdelinger paa høist 20 Personer.

I hvilken Afdeling enhver Fange skal optages bestemmes af Overin¬

specteuren. Hensynet til Fangernes Alder samt til de af dem forøvede For¬

brydelser skal vel være veiledende ved Fordelingen, men dog skal fortrinsviis

deres større eller mindre Fordærvelse tages i Betragtning, og Omsorg dra¬

ges for, at ikke Optagelse i en bestemt Afdeling giver Anledning til, at en¬

kelte Fanger i høiere Grad blive moralsk fordærvede.

I Reglen skal enhver Fange forblive i den Afdeling, som han engang
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er bleven henviist til; naar Omstændighederne tale derfor, staaer det imidlertid

Overinspecteuren frit for at forflytte Fanger fra en Afdeling til en anden.

§ 8.

Ethvert Samqvem mellem Fangerne i de forskjellige Afdelinger og med

andre Personer inden= eller udenfor Anstalten, forsaavidt det overskrider de i

denne Forordning og det specielle Reglement fastsatte Grændser, er forbudt.

§ 9.

De Fanger, der henhøre til samme Afdeling, arbeide under Opsigt i

Fælledsskab i det dertil bestemte Arbeidslocale. Enhver Afdeling bliver be¬

spiist for sig, og daglig til forskjellig Tid idetmindste een Time ført ud i den

frie Luft. Om Natten skulle ogsaa de til samme Afdeling hørende Fanger

holdes afsondrede fra hverandre i Enkelt=Celler.

§ 10.

Saalænge Fangerne af samme Afdeling ere afsondrede fra hverandre

(§ 9), skulle de afholde sig fra enhver Meddelelse ved Ord eller Tegn.

I den Tid, som de tilbringe sammen med hinanden, skal der vel ikke

paalægges dem en fuldkommen Taushed, dog maae deres Meddelelser kun

bestaae i korte, anstændige, ved det fælleds Arbeide eller en anden forefal¬

faldende Aarsag fremkaldte Bemærkninger, og ikke afbryde Straffeanstaltens

alvorlige Stilhed.

§ 11.

I Gudstjenesten, der hver Søn= og Helligdag skal holdes i Anstaltens

Kirke baade paa Dansk og paa Tydsk, skulle alle Fanger, der bekjende sig til den

evangelisk=lutherske Tro, og hvis Sundhedstilstand tillader det, deeltage hver

efter sit Modersmaal. Gudstjenesten er fælleds for alle Fanger; under

Gudstjenesten skulle de enkelte Afdelinger saavidt muligt afsondres fra hin¬

anden, og navnlig saadanne Foranstaltninger træffes, at de qvindelige Fan¬

ger ikke kunne sees af de mandlige.

To Gange aarlig holdes Altergang saavel for de mandlige som for de

qvindelige Fanger i hver Afdeling.

I hver Afdeling skal der om Morgenen, forinden Arbeidet begynder,

og om Aftenen efter endt Arbeide, holdes en Andagtsøvelse. Anstaltens

Præst har at betragte Varetagelsen af den specielle Sjælesorg som en af sine

vigtigste Pligter, og bør ved passende Belæring, Formaninger og Trøstegrunde

søge at befordre Fangernes religiøse Udvikling og sædelige Forbedring.

Efter hans nærmere Anviisning forsynes Fangerne med Opbyggelses¬

skrifter og andre nyttige Bøger.

For Meddelelsen af den fornødne Elementarunderviisning til enkelte

Fanger skal der paa passende Maade drages Omsorg.
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§ 12.

Som disciplinære Straffe efter Overinspecteurens nærmere Bestemmelse

for hvert enkelt Tilfælde (§ 5) maae anvendes:

1. Unddragelse af Bevægelse i fri Luft.

2. Kostens Indskrænkning til Vand og Brød indtil 4 Gange 5 Dage med

Mellemrum af 5 Dage.

3.Fuldkommen Afsondring fra de andre Fanger i samme Afdeling ved

Indespærring i en Enkelt=Celle i indtil 3 Maaneder. I en saadan skal

Fangen regelmæssig beskjæftiges med Arbeide; dog kan ogsaa en Skær¬

pelse af Straffen indtræde derved, at der for en Tid nægtes den Paa¬

gjældende Arbeide, at Cellen gjøres mørk og at han iføres en Spænde¬

trøie. Kun med Lægens Samtykke maae disse Skærpelser bringes til

Anvendelse længere end 5 Dage.

Dersom de nævnte Straffe ikke ere tilstrækkelige til at kue en Fanges4.

Trods eller Lidenskaber da legemlig Revselse indtil 50 Slag af en

Stok eller et Riis, der exeqveres i Overinspecteurens eller en ham

underordnet Betjents samt Lægens Overværelse.

§ 13.

Fangerne kunne ikke allene disponere over hvad de fortjene ved Over¬

beide (§ 2) til Fordeel for deres Paarørende eller andre Personer, men det

tillades dem endog, naar de ere stadig flittige og opføre sig vel, at anvende

det inden visse Grændser, der bestemmes ved Regulativet, til at kjøbe Tobak

eller enkelte Spise= og Drikkevarer. Røgtobak samt spirituøse Drikke ere dog

ubetinget forbudne.

§ 14.

Overinspecteuren er fremdeles berettiget til at indrømme en Fange, der

viser vedholdende Flid og god Opførsel, følgende Lettelser i Fangenskabet:

1. Tilladelse til at skrive Breve til og modtage Breve fra Paarørende eller

andre Personer. Brevene skulle, forindes de afsendes eller afleveres til

Fangen, læses af Overinspecteuren og i fornødent Fald holdes tilbage.

2. Tilladelse til at læse andre end de i Almindelighed for Fangerne be¬

stemte Bøger og til at beskjæftige sig med skriftlige Arbeider.

3. Tilladelse til af og til at modtage Besøg af Paarørende eller andre

bestemte Personer, dersom det efter Overinspecteurens Skjøn ikke er at

befrygte, at heraf kunne opstaae Ulemper.

§ 15.

I ethvert enkelt Tilfælde, hvor en Benaadning allerhøist besluttes, for¬

beholdes en Bestemmelse angaaende hvorvidt og hvorlænge Fangen før sin

Løsladelse skal hensættes i Anstalten for de til tidsbestemt Tugthuusstraf
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dømte Fanger og foreløbig gives Udsigt til atter at opnaae sin Frihed, der¬

som han ogsaa i den Tid, han har at tilbringe i denne Anstalt, vedbliver

at opføre sig vel.

Straffeanstalten for de til tidsbestemt Tugthuusstraf

dømte Fanger.

§ 16.

Enhver enkelt Fange, som er hendømt til tidsbestemt Tugthuusarbeide,

skal holdes i Forvaring i en særskilt Celle, saaledes at han under hele Straffe¬

tiden, forsaavidt ikke den Paagjældendes sjælelig eller legemlig syge Tilstand

eller hans høie Alder gjør en Forandring nødvendig, saavel om Dagen som

om Natten forbliver afsondret fra de øvrige Fanger, og kun kommer i Be¬

røring med Anstaltens Embedsmænd og Betjente, saavelsom med de Personer,

som Overinspecteuren undtagelsesviis har tilstedet Adgang til ham.

§ 17.

Enkelt=Cellerne for de qvindelige Fanger skulle saavidt muligt indrettes

i en særegen Bygning i Anstalten.

§ 18.

De til Optagelse af Fangernej bestemte Enkelt=Celler skulle indrettes

tilstrækkelig rummelige og luftige, saaledes at Opholdet i samme ikke er ska¬

deligt for Sundheden.

Fremdeles skal der indrømmes enhver Straffefange, forsaavidt hans Be¬

findende og Veirliget tillader det, daglig idetmindste en Times Bevægelse i

fri Luft i de dertil bestemte adskilte Gaardsrum.

Den ved Anstalten ansatte Læge har idetmindste een Gang om Ugen

og i de tre første Maaneder af Fangenskabet idetmindste to Gange om Ugen

at besøge enhver Fange.

Ikke mindre skulle Anstaltens øvrige Embedsmænd og Betjente efter

den dem anviste forskjellige Virkekreds, ved oftere at besøge Fangerne i deres

Celler og ved en med fornøden Alvor forbunden mild Adfærd, vedligeholde

den Overbeviisning hos Fangerne, at de uagtet deres Afsondring ikke ere

forladte af deres Foresatte. Navnlig vil Anstalternes Overinspecteur have

at paasee, at disse Besøg, hvori han selv har at deeltage, finde Sted saa

ofte som muligt.

§ 19.

Samtlige Fanger af den evangelisk=lutherske Tro skulle, forsaavidt deres

Sundhedstilstand tillader det, bivaane Gudstjenesten, som holdes i Anstaltens

Kirke hver Søn= og Helligdag saavel i det danske som i det tydske Sprog.
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Kirken er at indrette saaledes, at de enkelte Fanger forblive fuldkommen ad¬

skilte fra hverandre.

Alterens Sakramente meddeles hver Fange 2 Gange om Aaret. Præ¬

sten bør lade det være sig magtpaaliggende at virke som Sjælesørger for de

enkelte Fanger og bør i dette Øiemed besøge dem flittigen i deres Celler.

Fremdeles har han at drage Omsorg for, at der, efter hans nærmere An¬

viisning, ved Meddelelse af passende Andagtsbøger gives dem Leilighed til

privat Opbyggelse, og at der ved andre lærerige Bøger skjænkes dem en nyt¬

tig Beskjæftigelse i den Tid, som ikke medgaaer til Arbeide.

Den nødvendige Elementarunderviisning skal meddeles enhver Fange,

som maatte behøve samme, i hans Celle.

§ 20.

Under Straffetiden tilkommer der ikke Fangen nogen Raadighed over

den ved Overarbeide erhvervede Fortjeneste, uden forsaavidt som det i Til¬

fælde af vedvarende Flid og god Opførsel kan tilstedes ham at anvende en

vis Deel deraf, som i Regulativet bliver at fastsætte, til at kjøbe Tobak

eller enkelte Spise= og Drikkevarer, dog med Udelukkelse af Røgtobak og

spirituøse Drikkk. Forøvrigt bliver den ved Overarbeide erhvervede Fortje¬

neste opbevaret for ham, og efter hans Løsladelse af Anstalten enten tilstillet

ham gjennem Øvrigheden i det Distrikt, hvori han har til Hensigt at tage

Ophold, eller tilsendt den Forening for løsladte Fanger, hvis Omsorg han

maatte være villig til at underkaste sig, til hensigtsmæssigst Anvendelse for

ham. Men er han dømt til at forlade Landet, erholder han den ved Over¬

arbeide erhvervede Fortjeneste udbetalt ved Grændsen, efter sin Løsladelse af

Anstalten. Endvidere kan Fangen, ligeledes under Forudsætning af vedhol¬

dende Flid og god Opførsel, af Overinspecteuren erholde Tilladelse til at

skrive Breve til sin Familie eller andre Personer, samt til at modtage Breve

fra saadanne. Brevene skulle, forinden de afsendes eller afleveres til Fan¬

gen, gjennemlæses af Overinspecteuren og i fornødent Fald tilbageholdes.

§ 21.

De tilladte Disciplinær=Straffe, som ville være at anvende efter Over¬

inspecteurens nærmere Bestemmelse for hvert enkelt Tilfælde (§ 5), ere:

1. Formindskelse af Madportionen.

2. Indskrænkning af Kosten til Vand og Brød indtil 2 Gange 5 Dage

med et Mellemrum af 5 Dage.

3. Unddragelse af Bevægelsen i fri Luft.

4. Unddragelse af Arbeide.

5. Mørk Arrest.

6. Iførelse af en Spændetrøie.
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De under Nr. 3—6 nævnte Straffe maae kun med Lægens Samtykke

bringes til Anvendelse for længere Tid end 5 Dage.

7. Ved grovere og gjentagne disciplinære Forseelser, naar de ovennævnte

Straffe allerede have viist sig utilstrækkelige, legemlig Revselse indtil 30

Slag af Stok eller Riis.

Denne Straf skal exeqveres i Overinspecteurens eller en ham under¬

ordnet Embedsmands samt Lægens Overværelse.

§ 22.

Den tidsbestemte Tugthuusstrafs Varighed maa ikke være mindre end

et Fjerdingaar og ikke over 7 Aar. Indenfor denne Grændse kan den idøm¬

mes i Aar eller Maaneder.

§ 23.

I Henseende til Straffens Strenghed skal en efter Forskrifterne i §§

16—21 fuldbyrdet Tugthuusstraf paa ⅓4 Aar ansees lige med 19 Aars

Tugthuusstraf, saaledes som denne hidtil er bleven fuldbyrdet uden Fan¬

gens fuldstændige Afsondring, og saaledes fremdeles resp. 1 med 1 Aar,

1 med 2 Aar, 2 med 4, 3 med 6, 4 med 9, 5 med 12, 6 med 16 og

7 med 20.

Fælleds Bestemmelser for begge Straffeanstalter.

§ 24.

Der skal drages Omsorg for de Fangers religiøse Underviisning, som

bekjende sig til en anden Tro end den evangelisk=lutherske.

§ 25.

Ingen af Anstaltens Embedsmænd eller Betjente maa indlade sig i

nogensomhelst Privatforbindelse med Fangerne, og maa derfor udenfor Regle¬

mentets Bestemmelser, uden særligt Samtykke af Overinspecteuren, hverken

meddele dem Noget af hvad der foregaaer i eller udenfor Anstalten, tilstille

dem Nogetsomhelst, lade Noget besørge ved dem til sine private Øiemed, ei

heller overtage Hverv for dem i deres private Anliggender, navnlig ikke saa¬

danne, hvorved der bevirkes en Forbindelse med andre Fanger eller med

Personer udenfor Anstalten.

§ 26.

Fanger, som forgribe sig paa Embedsmændenes, Betjentenes eller Vag¬

tens Personer, eller gjøre sig skyldige i Undvigelse eller Forsøg paa at und¬

vige, straffes herfor efter de bestaaende Love.

§ 27.

Saafremt der paa det Sted, hvor Straffeanstalten er, skulde danne sig

en Forening i det Øiemed, i Forbindelse med de ved Anstalten ansatte Per¬
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soner at virke til Fangernes Forbedring, forbeholdes de nærmere Regler des¬

angaaende til særlig Bestemmelse.

Ligeledes vil de ved Straffeanstalten ansatte Embedsmænds Forhold til

bestaaende eller senere opstaaende Foreninger for løsladte Fanger, dersom det

maatte ansees fornødent, særligt blive bestemt.

§ 28.

Paa Grundvolden af nærværende Forordning skal der udgives specielle

omfattende Reglementer for Straffeanstalterne, i hvilke der skal gives Bestem¬

melser angaaende de enkelte Embedsmænds og Betjentes Antal og Virkekreds,

og angaaende Anstalternes oekonomiske Bestyrelse og Politiforvaltning, saa¬

velsom om Fangernes Optagelse, Behandling, Forpleining, Beskjæftigelse og

Løsladelse. I Overensstemmelse med Reglementerne og til Udførelse af de

i samme indeholdte Bestemmelser ville samtlige Embedsmænd og Betjente, som

ansættes ved Anstalten, være at forsyne med særlige Instructioner, i hvilke

deres Forretninger og Pligter nøie skulle angives.

§ 29.

Saasnart Straffeanstalterne ere saaledes indrettede, at Tugthuusstraffen

kan fuldbyrdesR samme efter de i det Ovenstaaende givne Forskrifter, bliver

dette nærmere bekjendtgjort af Ministeriet, og efter dette Tidspunkt vil Tugt¬

huusstraffen være at exeqvere paa alle Forbrydere, som derefter idømmes

denne Straf, paa den i nærværende Forordning foreskrevne Maade.

§ 30.

Alle de Forbrydere, der før det i § 29 angivne Tidspunkt ere dømte

til tidsbestemt Tugthuusstraf, skulle, saafremt den resterende Straffetid endnu

maatte beløbe sig til idetmindste 1 Aars sædvanlig Tugthuusstraf, strax hen¬

sættes i den nye Straffeanstalt og der udstaae deres Straf efter den for

denne Anstalt foreskrevne Disciplin, hvorved da Straffetiden bliver at forkorte

efter denne Forordnings § 23. De Fanger, hvis tilbagestaaende Straffetid

ikke udgjør noget heelt Aar, forblive indtil Straffetidens Udløb under den

hidtil anvendte Behandling og Disciplin. De til livsvarigt Tugthuusarbeide

Hendømte skulle altid, hvad enten Domfældelsen er skeet før eller efter denne

Forordnings Publikation, i Henseende til Straffens fremtidige Fuldbyrdelse

behandles efter denne Forordnings Forskrifter.

§ 31.

Til Omkostningerne ved den ifølge det Ovenstaaende nødvendige Op¬

byggelse og Indretning af nye Straffeanstalter, saavelsom til Udgifterne ved

disses Vedligeholdelse, har Vort Hertugdømme Slesvig at bidrage efter For¬

holdet mellem dets Folketal og Folketallet i Vort Hertugdømme Holsten.

Til den Ende skulle i samtlige Kjøbstæder og Landdistrikter i Vort Hertug¬
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dømme Slesvig fra 1ste April d. A. at regne indtil videre hvert Fjerding¬

aar udredes 2 Rd. for hvert Hundrede af Indvaanerne og opbringes i

Overensstemmelse med Forordningen af 19de December 1837 og Patentet

af 22de Mai 1838.

De glückstadtske Straffeanstalters active og passive Formue skal, med

Forbehold af nærmere Bestemmelser desangaaende gaae over til de nye

Straffeanstalter.

Tilbagebetalingen af den til Straffeanstalterne af Finantskassen succes¬

sive forskudsviis udredede Sum af 110,200 Rdlr. ville Vi allernaadigst have

eftergivet.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 18de Februar sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig udfærdiget følgende Patent angaaende Repartition af det Bidrag,

som Hertugdømmet Slesvig vil have at udrede i Anledning af de i

Tidsrummet fra 1ste Januar 1853 til 31te Marts 1854 for Finants¬

kassens Regning udførende Chausseestrækninger i bemeldte Hertug¬

dømme:

Efterat det ved Bekjendtgjørelse af 9de Mai 1853 er bleven bragt til

offentlig Kundskab, at i Hertugdømmet Slesvig af Hovedlandeveien mellem

Apenrade og Haderslev de resterende 1'40 Miil, og af Hovedlandeveien mel¬

lem Haderslev og Kolding 840 Miil, i Tidsrummet fra 1ste Januar 1853 til

31te Marts 1854 skulle udføres, bliver efter allerhøiest Befaling, med Hen¬

syn til det Bidrag, der i Henhold til det allerhøieste Patent af 6te denne

Maaned § 1 vil være at erlægge af Hertugdømmet Slesvig for bemeldte

Veistrækninger, tilsammen 2½ Miil, Følgende herved bekjendtgjort til Efter¬

retning og Iagttagelse:

§ 1.

Det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig i Henhold til det allerhøieste

Patent af 6te d. M. §1 har at erlægge for hver Miil, 15,000 Rigsdaler,

udgjør for de ommeldte Chausseestrækninger af 21 Miil, naar derfra dra¬

ges de 14,760 Rigsdaler 81 ß., som i Forhold til den ved Patentet af

18de Octbr. 1852 udskrevne Sum af 35,861 Rigsdaler 18 ß. er indkommen

formeget, tilsammen 22,739 Rigsdaler 15 ß.

§ 2.

Til Dækning af denne Sum bliver at erlægge 3 Skilling Rigsmønt for

hver 100 Rigsdaler af de til Skatten af Besiddelse, Nytte og Brug og Bank¬

hæftelsen ansatte Jorder efter de i Overensstemmelse med Forordningen af

9de Juli 1813 forfattede og approberede Skatteregistre, dog under Iagtta¬
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gelse af de af vedkommende Autoriteter beordrede Af= og Tilgange, og lige¬

ledes 3 Skilling Rigsmønt for hver 100 Rigsdaler af den for Bygningerne

i Kjøbstæderne saavelsom i de til Kjøbstædernes Valgdistrikter henlagte Byer

og for de til Bygningsafgift ansatte Bygninger i de øvrige Landdistrikter

nugjældende Brandforsikkrings=Værdi, eller, hvor en saadan lovmedholdeligen

savnes, af den Taxationsværdi, hvorefter Bygningsafgiften er ansat.

§ 3.

De Bidrag, som efter § 2 skulle erlægges, blive at indbetale inden dette

Regnskabsaars Udgang, altsaa førend den 31te Marts d. A., til de Embeds¬

mænd og Autoriteter, som af Undersaatterne have at oppebære Grund= og

Benyttelsesskatten, saavelsom Huusskatten, og ere disse Bidrag, forsaavidt de

ikke herefter skulle indbetales direkte til Centralkassen, af de nævnte Embeds¬

mænd og Autoriteter at aflevere sammesteds.

§ 4.

Til Opkrævning af de Bidrag, der erlægges af Jordernes Taxations¬

værdi, er det ikke nødvendigt at affatte særegne Skatteregistre, men kun ved

Afleveringen til Centralkassen at lade medfølge en Angivelse af det oppe¬

baarne Beløb. Derimod maa der over de Bidrag, som skulle erlægges efter

Bygningernes Værdi udfærdiges specielle Registre af de Embedsmænd og

Autoriteter, som opkræve samme, i hvilket Øiemed Branddirecteurerne, paa

Forlangende, uden Godtgjørelse have at meddele Oppebørselsbetjentene de

fornødne Efterretninger. Disse Registre blive tilligemed fornævnte Bidrag

og en Anmeldelse om det oppebaarne Beløb at indsende til den Kongelige

Centralkasse i Flensborg.

§ 5.

Skulde der ved denne Repartition indkomme mere end den foranførte

Sum af 22,739 Rigsdaler 15 ß., saa vil Overskuddet blive at fradrage den

Sum, som det næstpaafølgende Aar bliver at repartere, hvorimod det, der

maatte indkomme mindre, vil være at tillægge næste Aars Repartitionssum.

Under 18de Februar sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig udfærdiget følgende Patent angaaende Repartition af de ved den

syvende Forsamling af Provindsialstænderne for Hertugdømmet Sles¬

vig og Dalgene til samme foranledigede Omkostninger:

I Overensstemmelse med allerhøiest Patent af 7de Januar 1840, hvor¬

ved den Maalestok allernaadigst er bestemt, som skal lægges til Grund ved

Fordelingen af de ved Forsamlingerne af Provindsialstænderne for Hertug¬

dømmet Slesvig og Valgene til samme foranledigede Omkostninger, bliver

herved ifølge allerhøiest Befaling, i Henseende til Beløbet og Opkrævningen
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af de Bidrag, som skulle erlægges til Erstatning af de ved den syvende For¬

samling af Provindstalstænderne for det nysnævnte Hertugdømme og Val¬

gene til samme foranledigede Udgifter, Følgende bekjendtgjort til Efterretning

og Iagttagelse:

§ 1.

De af den Kongelige Kasse forskudsviis udbetalte Omkostninger i An¬

ledning af den syvende Forsamling af Provindsialstænderne for Hertugdøm¬

met Slesvig og af Valgene til samme, have, naar hertil lægges 845 Rd.

47 ß., som ifølge Patentet af 17de Juli 1847 ere indkomne forlidt til Om¬

kostningerne ved den sjette Provindsialstænder=Forsamling, udgjort i det Hele

37,338 Rd. 84 ß.

§ 2.

Til denne Sums Refusion bliver at udrede 4 Skilling Rigsmønt for

hvert 100 Rd. Taxationsværdi af de til Skatten af Besiddelse, Nytte og

Brug og Bankhæftelsen ansatte Jorder, efter de i Overensstemmelse medl Forord¬

ningen af 9de Juli 1813 forfattede og approberede Skatteregistre, dog under

Iagttagelse af de af vedkommende Autoriteter beordrede Af= og Tilgange, og

ligeledes 4 Skilling Rigsmønt for hvert 100 Rd. af den for Bygningerne

i Kjøbstæderne saavelsom i de til Kjøbstædernes Valgdistrikter henlagte Byer

og for de til Huusskatten ansatte Bygninger i de øvrige Landdistrikter nu¬

gjældende Brandforsikkrings=Værdi, eller, hvor en saadan lovmedholdelig sav¬

nes, af den Taxationsværdi, hvorefter Huusskatten er ansat.

§ 3.

De Bidrag, som efter § 2 skulle erlægges, blive at indbetale inden Ud¬

gangen af nærværende Regnskabsaar, altsaa førend den 31te Marts d. A.,

til de Embedsmænd og Autoriteter, som af Undersaatterne have at oppebære

Grund= og Benyttelsesskatten saavelsom Huusskatten, og ere disse Bidrag,

forsaavidt de ikke herefter skulle indbetales direkte til Centralkassen, af de

nævnte Embedsmænd og Autoriteter at aflevere sammesteds.

§ 4.

Til Opkrævning af de Bidrag, der erlægges efter Jordernes Taxations¬

værdi, og som udgjøre den tiende Deel af Skatten af Besiddelse, Nytte og

Brug, er det ikke nødvendigt at affatte særegne Skatteregistre, men kun ved

Afleveringen til Centralkassen at lade medfølge Angivelse af det oppebaarne

Beløb. Derimod maa der over de Bidrag, som skulle erlægges efter Byg¬

ningernes Værdi, udfærdiges specielle Registre af de Embedsmænd og Au¬

toriteter, som opkræve samme, til hvilket Øiemed Branddirecteurerne, paa

Forlangende, uden Godtgjørelse have at meddele Oppebørselsbetjentene de

fornødne Efterretninger. Disse Registre blive tilligemed fornævnte Bidrag
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og en Anmeldelse om det oppebaarne Beløb at indsende til den Kongelige

Centralkasse i Flensborg.

§ 5.

Skulde der ved denne Repartition indkomme mindre end den foranførte
□

Sum af 37,338 Rd. 84 ß., saa skal det ved næste Repartition bringes

med i Beregning, hvorimod det, der maatte indkomme mere, vil være at

fradrage den reparterende Sum.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Under 25de Marts sidstl. er af Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Kundgjørelse angaaende Stadfæstelse af et Tillæg til de under 19de
November 1852 sanctionerede Statuter for en Creditforening af Kjøb¬

stadgrundeiere i Nørrejylland:

Tillæg

til de under 19de November 1852 sanctionerede Statuter

for en Creditforening af Kjøbstadgrundeiere i Nørrejylland.

§ 1.

Creditforeningen af Kjøbstadgrundeiere i Nørrejylland udvides derhen,

at der fremtidigen ogsaa kan antages som Pant Jorder, som ere beliggende

paa Landet i Kjøbstædernes umiddelbare Nærhed, naar de pantsættes i For¬
bindelse med Bygninger og Grunde i selve Kjøbstæderne.

§ 2.

Regnskabsaaret regnes fremtidigen fra 1ste August til 31te Juli, og

hvert Regnskab opgjøres og tilstilles Revisorerne inden 31te August (9 39).

Directionen for Creditforeningen af Kjøbstadgrundeiere i

Nørrejylland, Randers den 27de October 1853.

Olsen. G. F. Melchiorsen.S. Köster.

Foranstaaende Tillæg stadfæstes herved i Henhold til Loven af 20de

1850.Juni

Hvilket i Overensstemmelse med bemeldte Lovs § 5 herved bringes til

offentlig Kundskab.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Postmester=Embedet i Aarhuus. Gage

1800 Rd., og til Contoirhold 1500 Rd. aarlig; for Oppebørslerne stilles

Sikkerhed af 10,000 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant

den 4de April.
Toldforvalter=Embedet i Nakskov, hvortil er henlagt en aarlig Gage af

1500 Rd., og 300 Rd. til Contoirhold. Cautionen er 5000 Rd. Op¬

slaaet vacant den 6te April.
Under Justitsministeriet. Lægeposten i Nordgrønland. Til Embedet

er henlagt følgende Løn og Emolumenter: 500 Rd. aarlig Gage, beregnet

fra den Dag Lægen overtager Embedets Function; 200 Rd. aarlig Godt¬

gjørelse for Kostdeputat, beregnet fra den Dag Lægen udtræder af Skibets
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Kost; fri Bolig, og enten 4 Favne Brænde og 8 Tdr. Steenkul eller 2
Favne Brænde og 24 Tdr. Steenkul, efter Ministeriets eller Handelsdirec¬

tionens nærmere Bestemmelse. Ligeledes vil Lægen kunne forvente at nyde

Godt af det i allerhøieste Resolution af 29de August 1838 om fortrinlig

Befordring og Vartpenge efter en Tjenestetid af 7 Aar givne Tilsagn, samt
erholde fri Overreise og Kost ombord for sig og Familie med et af Hande¬

lens Skibe, med hvilket han i dette Foraar (omtrent midt i Mai Maaned)

vil have at udgaae til Grønland. Ansøgninger om dette Embede maae være
indleverede til Sundhedscollegiets Decanus inden 3 Uger fra den 4de April.

Tvende Poster som Assistenter i Udskrivningsvæsenets Revisionscontoir.

Gage for hver 400 Rd. Posterne kunne indtil den 20de April d. A. an¬
søges af juridiske Candidater og af Andre, som kunne godtgjøre at have
Øvelse i de Forretninger der angaae Udskrivningen til Land= og Søkrigs¬

tjenesten, og Kjendskab til de desangaaende givne Bestemmelser
Et Embede som Copist under Kjøbenhavns Politi. Gage 300 Rd.

Opslaaet vacant den 4de April.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 31te Marts er Cancellist under Di¬

rectionen for Livrente= og Forsørgelses=Anstalten af 1842 samt Livsforsikkrings¬

Anstalten i Kjøbenhavn, A. Rohde, allernaadigst udnævnt til Fuldmægtig un¬

der bemeldte Direction; Assistent i det 1ste Revisionscontoir under General¬

deciforatet for det indirekte Skattevæsen, G. M. Haas, til Revisor under

bemeldte Generaldecisorat. Under 1ste April er Overbetjent ved Toldvæsenet

paa St. Croix, Capitain H. C. H. Scheel, paa Ansøgning, i Naade entle¬

diget med Pension.

Under Justitsministeriet. Under 31te Marts er praktiserende Læge

i Aahenraa, S. S. Neukirch, Ridder af Dannebroge, allernaadigst beskikket

til Distriktslæge i Horfens med tilhørende Landdistrikt; praktiserende Læge i

Skive, charakteriseret Bataillonschirurg B. Bojesen til Distriktslæge i Holbek

med tilhørende Landdistrikt; Proveprokurator ved Underretterne i Thisted Amt

Sandflugtscommissær, Exam. juris C. Lykke til Prokurator ved Retterne i

Aalborg Stift, med Forpligtelse til at tage Bopæl i Thisted Kjøbstad.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 31te Marts

er Medlem af Akademiet for de skjønne Kunster, Historiemaler N. Simonsen,

Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Professor, med Rang i 5te

Klasse Nr. 8 efter Rangforordningen.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 31te Marts

er Medlem af Appellationsretten for Hertugdømmet Slesvig H. I. A. Raas¬

løff allernaadigst udnævnt til Chef for Sekretariatet og 1ste Departement

under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, samt derhos til Conferentsraad.

Under Overhofmarskallatet. Under 22de Marts er Assistent under

Finantsministeriet, Cand. philos. I. E. Seidelin, allernaadigst beskikket til

Cancellist i Overhofmarskallatets Expeditions=Bureau.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

I Lighed med den under 1ste Septbr. 1852 af Justitsministeriet af¬

givne allerunderdanigste Indberetning om Fremgangen med Salg af Bønder¬

gods under Lehn, Stamhuse og Fideicommisgodser*), har Ministeriet ved

Udgangen af forrige Aar afgivet Beretning til Hans Majestæt Kongen om

Sagens senere Fremgang indtil den 31te Decbr. 1853.

Ifølge denne Beretning var der i Tidsrummet fra 3die October

1850 ialt udstedt Salgsbevillinger for 8 Grevskaber, 9 Baronier og

18 Stamhuse og Fideicommisgodser, og Beløbet af det Hartkorn, hvis

Afhændelse var tilladt ved disse Bevillinger, udgjorde efter de Oplysnin¬

ger, der i sin Tid i Anledning af Ansøgningerne om samme vare indsendte

til Justitsministeriet:

7,681 Tdr. 2 Skpr. , Fdk. 22½4 Alb.for Sjælland
—

1 —117,384 — 4 —Lolland=Falster
— —14Fyen 4,393 — 1 — 2 —

—74Jylland 10,494 — 6 — 1 —

Ialt 29,953 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 204 Alb.

I denne Sum er imidlertid ogsaa indbefattet det Hartkorn, som hen¬

hører til Huse eller Steder med mindre end 1 Td. Hartkorn, og som efter

de foreliggende Oplysninger udgjør omtrent 1793 Tdr. Hartkorn.

Efter de fra det statistiske Bureau erhvervede Oplysninger udgjorde

Majoratgodsernes Tilliggende af Fæstegods i Aaret 1850 følgende Beløb:

*) See Dep. Tid. for 1853 S. 217—22.
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Gaardene... 56,177 Tdr. Hartkorn.

4,508Husene:. . * *

Tilsammen 60,685 Tdr. Hartkorn,

saa at det herefter kan antages, at der ialt er meddeelt Bevilling til Salg

af henimod Halvdelen af det til Lehn, Stamhuse og Fideicommisgodser hen¬

hørende Fæstegods.

Fra 1ste September 1852 og indtil Udgangen af 1853 er der udfær¬

diget allerhøieste Salgsbevillinger for 3 Grevskaber, nemlig: Hardenberg¬

Reventlow, Gyldensteen og Lindenborg, 2 Baronier nemlig:

Zeuthen og Brahetrolleborg, og 7 Stamhuse og Fideicommisgodser,

nemlig: Rosenkrantz, Vennerslund, Broholm Birkelse, Her¬

schendsgave, Steensballegaard og det Lønborggaardske Fi¬

deicommis; og Beløbet af det Hartkorn, hvis Afhændelse til fuldkommen

Eiendom ved disse Bevillinger er tilladt, udgjør ialt 8279 Tdr. 7 Skpr.

3 Fdkr. 34 Alb.

I disse Salgsbevillinger, der i det Væsentlige ere affattede i Overens¬

stemmelse med de tidligere, er der i Forhold til de i Egnen almindelige Pri¬

ser og de Indiægter, Lehnet eller Stamhuset har havt af Bøndergodset, fast¬

sat et Minimum, under hvilket Gaardene og Husene ikke maae sælges uden

Justitsministeriets særlige Approbation, og dette udgjør for Gaardenes Ved¬

kommende i Østifterne i Almindelighed 6 a 700 Rd. pr. Td. Hartkorn,

hvorimod det i Jylland er noget lavere, nemlig fra 500 til 700 Rd., og

for et enkelt Gods, Stamhuset Birkelse, endog ikkun 450 Rd. pr. Td.

Hartkorn. For Husenes Vedkommende er der, ligesom i de tidligere Salgs¬

bevillinger, i Almindelighed fastsat en bestemt Sum for Bygningerne, der

varierer mellem 100 og 300 Rd., og dertil en anden Sum for Jordtilliggen¬

det, enten beregnet pr. Td. Hartkorn eller saaledes, at det efter Størrelsen

er inddeelt i visse Klasser og med en laveste Værdi for hver Klasse, der

er forskjellig efter de locale Forhold nemlig nogle Steder ikkun 100 Rd.

pr. Skp. Hartkorn, andre Sieder derimod indtil 250 Rd. pr. Skp. Hartkorn.

Der er i Tidsrummet fra 3die October 1850 til 31te December

f. A. ialt endelig berigtiget Salg af 2450 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 748

Alb. Hartkorn, hvilket vel ikke er noget betydeligt Beløb i Forhold til

det Qvantum Hartkorn, hvis Afhændelse, som ovenanført, er tilladt;

men dette har, som allerede i den tidligere Beretning bemærket, tildeels

sin Grund i at der hengaaer længere Tid, efterat et Kjøb er afslut¬

tet, indtil det bliver endelig berigtiget. Det maa derfor antages, at i

Virkeligheden er der afsluttet Handeler om et meget større Qvantum Hart¬

korn Bøndergods end det angivne, i hvilken Henseende navnlig bemærkes, at
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der allene for Baroniet Lehns Vedkommende er af Besidderen foreløbig

anmeldt for Justitsministeriet at være bortsolgt 835 Tdr. Hartkorn for en

Gjennemsnitspriis af 766 Rd. pr. Td., uden at disse Salg imidlertid ere

endelig berigtigede eller Skjøderne indkomne til Ministericts Paategning.

Sammenholdes den nævnte Sum af det bortsolgte Hartkorn, nemlig

2450 Tdr., med det, hvis Salg, ifølge den i 1852 afgivne Beretning,

indtil Udgangen af August Maaned 1852 var endelig berigtiget, nemlig 522

Tdr., viser det sig ogsaa, at Salget af Bøndergods i den senere Tid har

havt god Fremgang, idet der siden 1ste Septbr. 1852 er ialt definitivt af¬

hændet c. 1928 Tdr. Hartkorn.

For det ommeldte i Tidsrummet fra 3die Octbr. 1850 bortsolgte Gods,

for hvilket Regnskab er aflagt, er betalt en Kjøbesum af ialt 1,674,314 Rd.

17 ß., hvoraf, med Fradrag af de vedkommende Besiddere tilfaldne Procenter

til Beløb 222,997 Rd. 91'40 ß., Lehnenes og Stamhusenes Andeel udgjør

1,451,416 Rd. 21½h0 ß., der under Justitsministeriets Control er bleven gjort

frugtbringende som en med disse forbunden Fideicommiskapital paa den for

Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler foreskrevne Maade, eller undtagel¬

sesviis foreløbig anvendt til Gjeldsafbetaling mod igjen senere at oplægges.

I det anførte Beløb af Kjøbesummerne er tillige indbefattet den Deel,

der, saaledes som Tilfældet er paa Grevskabet Knuthenborg og tildeels ogsaa

paa Stamhuset Thiele, er bleven indestaaende som en Canon i de afhændede

Eiendomme idet denne Canon i Medfør af de allerhøieste Bevillinger er

kapitaliseret med et Beløb af 75 Rd. pr. Td. Byg.

Gjennemsnittet af de indkomne Kjøbesummer for solgt Fæstegods, derunder

ogsaa indbefattet Kjøbesummen for solgte Huse, udgjør c. 680 Rd. pr. Td.

Hartkorn, medens det for de indtil Udgangen af August Maaned 1852

stedfundne Salg ikkun udgjorde noget over 600 Rd. pr. Td. Hartkorn.

De høieste Kjøbesummer ere i det Hele opnaaede i Østifterne, i hvilken

Henseende bemærkes, at Gjennemsnitsprisen pr. Td. Hartkorn har paa Stam¬

huset Egholm i Sjælland været 800 Rd., paa Grevskabet Christians¬

sæde og Baroniet Guldborgland i Lolland=Falsters Stift resp.

870 og 827 Rd., hvorimod den i Jylland i Reglen ikke har naaet 600

Rd., med en enkelt Undtagelse for Stamhuset Birkelses Vedkommende,

hvor Gjennemsnitsprisen er over 800 Rd., men hvorfra der imidlertid indtil

31te Decbr. 1853 ikkun var bortsolgt 26 Tdr. Hartkorn.

Med Hensyn til den ved kommende Besiddere tilfaldende Andeel af Kjø¬

besummerne, der, som ovenfor anført, i det Hele har udgjort 222,997 Rd.

91'40 ß., da er der i de i den senere Tid udfærdigede allerhøieste Salgs¬

bevillinger, i Lighed med de tidligere, i Almindelighed tilstaaet Besidderne 15



340

pCt. af Kjøbesummerne, undtagen forsaavidt fæsteledige Gaarde afhændes til

Andre end de sidste Fæsteres Børn eller Svigerbørn, i hvilket Fald Besid¬

derne ikkun erholde 10 pCt. En Undtagelse i saa Henseende er allene gjort

i den Besidderen af Stamhuset Steensballegaard meddeelte Bevilling,

hvori der efter Besidderens eget Ønske ikkun er forbeholdt ham 10 pCt. af

Kjøbesummen, hvad enten Salget skeer til Fæsterne eller til Fremmede.

Forsaavidt § 2 i Loven af 12te April 1851 fastsætter, at der i Salgs¬

bevillinger skal optages det Fornødne for at de i vedkommende Erections¬

breve indeholdte Bestemmelser, der tilsigte en særlig Fordeel for Godsets

Bønder, kunne komme disse tilgode, bemærkes, at denne § siden 1ste Septbr.

1852 ikkun er kommen til Anvendelse med Hensyn til Stamhusene Steens¬

ballegaard og Rosenkrantz, i hvis Erectionsbreve der er hjemlet Fæ¬

sterne og Godsets Fattige Adgang til Understøttelse, og hvorom derfor en

Bestemmelse er optagen i de meddeelte Salgsbevillinger.

Det Classenske Fideicommis, der under 16de Januar 1852 har

erholdt allerhøieste Bevilling til at bortsælge det underliggende Bøndergods af

Hartkorn c. 1316 Tdr. til fuldkommen Eiendom, er ikke medtaget i Beret¬

ningen, da det nærmest er at betragte som en offentlig Stiftelse og der for

sammes Vedkommende aflægges særlig allerunderdanigst Beretning.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetninger fra Autoriteterne i Vestindien til Finantsministe¬

riet, der gaae til 16de Marts, var der i Byen St. Thomas kun død 3

af Cholera siden den forrige Indberetning, nemlig: 2 den 3die og 1 den 7de

Marts. Antallet af Cholera=Dødsfalb udgjør saaledesfor Byen 1513. Fra

Landet paa St. Thomas havde man den 7de Marts igjennem Stadshaupt¬

manden modtaget Rapporter fra Qvarteerofficererne ifølge hvilke Cholera¬

Dødsfaldenes Antal der var 352, saaledesfordeelte:

i Ostende Qvarteer 139.

i Lille Nordside do. 72.

i Store Nordside do. 35.*

i Sydside 79.do.

i Vestende do. 27.

Paa St. Jan, hvor Choleraen, som tidligere indberettet, var ophørt den

21de Februar, havde denne atter viist sig, idet der i de seneste Dage før

Beretningens Afgang var bortrevet 4 paa Plantagen Munsbury eller Abeams¬

fancy. Qvarantainen mod St. Jan, der var bleven hævet fra 1ste Marts,

var derfor paany indført paa St. Thomas. De indtil den 21de Februar

anmeldte Dødsfald paa St. Jan vare indtrufne i følgende Tidsrum:
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I Ugen fra 1ste til 7de Januar 11.

8de til 14de 39.

15de til 21de 55.

22de til 28de 37.

29de til 4de Februar 8.

5te til 11te 8.

12te til 18de 13.

— 3.Fra den 19de til 21de

Tilsammen 174.

Paa St. Croix var Sundhedstilstanden god, og da Choleraepidemien

paa de andre Øer kunde antages at være ophørt paa nogle enkelte sporadiske

Tilfælde nær, var det af Gouvernementet sat under Overveielse af Qvaran¬

taine=Commissionerne, hvilke Lempelser der kunde indtræde i de paa St. Croix

trufne Qvarantaine=Foranstalmninger. Paa Gouvernementets Forestilling hos

Generalcapitainen paa Puertorico, i Anledning af at et fra St. Croix afgaaet

amerikansk Fartøi var blevet afviist fra Mayaguez, havde denne under 25de

Februar meddeelt, at han paa Grund af de modtagne Oplysninger om Sund¬

hedstilstanden paa St. Croix og de der iagttagne Qvarantaine=Foranstalt¬

ninger havde ophævet al Qvarantaine paa Puertorico for Fartøier fra St.

Croix, der vilde blive tilstedte fri Adgang til alle Øens Havne.

For St. Thomas, hvor Handelen ligger næsten aldeles stille, fornem¬

melig paa Grund af Choleraepidemien, havde man Anledning til at antage,

at der vilde indtræde den Lettelse, naar intet Choleratilfælde havde viist sig

i 14 Dage, at der paa Puertorico vilde blive tilstedet Fartøier uden Lad¬

ning, som kun medbringe Passagerer, Adgang mod 5 Dages Qvarantaine, og

Fartøier med Ladning af Kjøbmandsvarer mod 14 Dages Qvarantaine, dog

skulde idetmindste de sidstnævnte Fartøier først anløbe Hovedstadens Havn

for at kunne begive sig til den Havn, hvortil de ere bestemte

Paa St. Croix havde den i Februar Maaned faldne Regn været til

stor Nytte for Plantstykkerne og ogsaa for den staaende Høst, som stod no¬

gen Fare for at lide af Tørken. Høsten skred rask frem, men der herskede

Frygt for Mangel paa Skibsrum til Produkterne. Den faldne Regnmængde

udgjorde i Februar: i Christiansted 20½2, paa Kingshill 7 og i Frederiksted

20½ Linier, altsaa i Gjennemsnit for St. Croix 15Uh2; paa St. Thomas

1774 og paa St. Jan 9½ (8 til en engelsk Tomme.)

Indenrigsministeriet.

Da den af Præstø Amts 4de Valgkreds valgte Folkethingsmand I.

Pedersen til Indenrigsministeriet har indberettet, at han ikke seer sig istand
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til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds, er der under 29de Marts sidstl.

truffet Foranstaltning til Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Da den af Hjørring Amts 3die Valgkreds valgte Folkethingsmand

Chr. H. Nielsen til Indenrigsministeriet har indberettet, at han ikke seer

sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds, er der under 11te

April sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden Rigsdagsmand i

hans Sted.

Da de Omstændigheder, som foranledigede Indenrigsministeriet til først

ved Circulære af 3die August 1849 og senere aarligt at beordre afholdt

Syn i Amterne til Undersøgelse af, hvorvidt nogen Hest maatte befindes

angrebet af Snive eller Springorm nu ere forandrede, idet der nu ikke

længere er Grund til at befrygte nogen Udbredelse af bemeldte Sygdomme

hvoraf navnlig i Jylland og Fyen i de senere Aar kun har viist sig meget

faa Tilfælde, er der under 7de Marts sidstl. udfærdiget et Circulære til samt¬

lige Amtmænd om at bemeldte extraordinære Hestesyn for Fremtiden ville

kunne bortfalde.

Medens Øerne Samsø og Thunø, hvad den geistlige Overbestyrelse

angaaer, fra gammel Tid have været samlede i eet Provsti under Aarhuus

Stift, have de derimod, uagtet de ifølge Resolution af 8de August 1828

ligeledes i Forening udgjøre eet Birk, ikke destomindre hidtil været hen¬

lagte under forskjellige Amter, nemlig Thunø under Aarhuus Amt og

Samsø under Holbek Amt. Dog blev denne sidste Øe under den i 1807

udbrudte Krig stillet under en egen constitueret Amtmand, ligesom den

allerede ifølge Cancelli=Skrivelser af 24de Juli og 6te Septbr. 1802 havde

sin særegne Fattigdirection, hvori Besidderen af Grevskabet Samsø traadte

i Amtmandens og hans Fuldmægtig i Amtsforvalterens Sted, hvorhos der

og ved allerhøieste Resolution af 23de April 1812 blev beskikket en egen

Amtsprovst for Samsø og en egen Skoledirection, hvori Grevskabets Be¬

sidder skulde indtræde som Amtmand, naar den under Krigen indførte mid¬

lertidige Indretning, at der var en af Kongen constitueret Amtmand, med

Krigen ophørte. Men ligesom Øerne, som foranført, saavel i Henseende

til Jurisdictionsforholdene som i Henseende til den geistlige Øvrighed vare

forenede, saaledes har ogsaa med Hensyn til den verdslige og blandede

Overbestyrelse en ved Rescript af 29de Januar 1813 som midlertidig Foran¬

staltning under den daværende Krig paabuden og senere vedligeholdt Af¬

vigelse fra den i saa Henseende bestaaende Sondring erholdt allerhøieste

Sanction som vedvarende ved Rescript af 24de August 1831, hvorved det

bestemtes, at Overbestyrelsen for Skole= og Fattigvæsenet fremdeles skulde



343

være fælleds for begge Øer og underlægges de, som meldt, paa Samsø

indrettede Fattig= og Skoledirectioner, ligesom at Øerne ogsaa skulde be¬

holde deres egen fælleds Amtsfattigkasse, og forsaavidt bleve de altsaa for

en Deel indbyrdes — ligesom Samsø allerede tidligere var med Hensyn

til Fattig= og Skolevæsen — udsondrede fra de respective Amter, hvor¬

under de iøvrigt hørte.

Skjøndt Ophævelsen af dette saaledes bevirkede Fælledsskab i Overbe¬

styrelsen af Fattig= og Skolevæsenet vilde for Fattigvæsenets og tildeels

ogsaa for Skolevæsenets Vedkommende have været en Følge af Bestemmel¬

serne i Landcommunalanordningen af 13de August 1841 cfr. navnlig dens

§ 35, og Overbestyrelsen af Fattigvæsenet i Medhold af bemeldte Anord¬

ning for hver af Øernes Vedkommende skulde have været henlagt under

Amtsraadet for det Amt, hvortil den hørte, vedblev dog ifølge allerhøieste

Resolution af 21de Octbr. 1842 den for bemeldte Øer etablerede særegne

Fattigdirection, der tillige havde Overbestyrelsen af Skolevæsenet, fremdeles

at bestaae som Fattigdirection, og ved Rescript af 31te Januar 1844 blev

det derhos bestemt, at bemeldte Direction, der bestod af Besidderen af Grev¬

skabet Samsø og Provsten for Samsø og Thunø, i Fattigvæsenssager

endvidere skulde tiltrædes af 2 af disse Øers samtlige Sogneforstanderskaber

paa 6 Aar valgte Medlemmer, saa at der altsaa herved opstod en fra

Skoledirectionen særskilt Fattigdirection.

Da ved Grundlovens § 97 den Lehnsbesidderen tilkommende Amt¬

mandsmyndighed bortfaldt, blev der i et af Amtmanden over Holbek Amt

til Justitsministeriet indsendt og derfra Indenrigsministeriet til videre For¬

anstaltning tilstillet Andragende af Inspecteuren over Grevskabet Samsø

reist Spørgsmaal om, hvorvidt Lehnsbesidderens Sæde i de ovennævnte Fattig¬

og Skoledirectioner ogsaa ved samme Leilighed maatte ophøre. Dette

Spørgsmaal maatte vel, som ogsaa af Ministeriet for Kirke= og Under¬

viisningsvæsenet, med hvilket man desangaaende corresponderede, antaget,

besvares bekræftende, da der navnlig i det ovenomhandlede Rescript af 24de

August 1831 og de Samme forudgaaede Forhandlinger var Grund til at

ansee Lehnsbesidderens Sæde i meerbemeldte Directioner som tillagt ham

paa Grund af den ham tilkommende Amtmandsmyndighed. Da nu derhos

Lehnsbesidderen selv erklærede sig villig til at udtræde af Øernes Fattig¬

og Skoledirectioner, var Spørgsmaalet herom dermed afgjort, og der stod

saaledes kun tilbage at søge Bestemmelse erhvervet for, hvorledes der i den

Anledning for Fremtiden vilde være at forholde: om der nemlig, uanseet

hiin Forandring, var Grund til fremdeles at bibeholde det mellem bemeldte
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Øer hidtil bestaaende Fælledsskab i Overbestyrelsen af Skole= og Fattig¬

væsenet.

Under den Forhandling, som med de locale Autoriteter derefter blev

indledet angaaende Maaden, hvorpaa Overbestyrelsen af Fattig= og Skole¬

væsenet ved Lehnsbesidderens Udtrædelse af de respective Directioner hen¬

sigtsmæssigst vilde være at ordne, blev denne Sags Fremme forhalet ved

et andet imidlertid indkommet Andragende, hvilken Sag efter sin Beskaffen¬

hed maatte sættes i Forbindelse med hiin. Dette Andragende, der fremkom

fra Øernes fælleds Birkedommer, gik ud paa, at Thunø i Eet og Alt

maatte blive henlagt under Holbek Amt, og søgte Birkedommeren en Støtte

for dette sit Andragende i det formeentlig Ubillige i, at han allene paa
Grund af det ubetydelige Sogn Thünø skulde sortere under to Amter, holde

dobbelte Protokoller og indsende dem til Revision til tvende Amtmænd.

I begge Sager blev derpaa indhentet Betænkninger fra samtlige ved¬

kommende locale Autoriteter og Communalraad.

Imod Thunøs fuldstændige Adskillelse fra Aarhuus Amt og Henlæg¬

gelse i Eet og Alt i Forbindelse med Samsø under Holbek Amt erklærede

Thunø Sogneforstanderskab og Aarhuus Amtsraad sig paa det Bestemteste.

Det blev i saa Henseende af Thunø Sogneforstanderskab, der om denne

Sag havde confereret med Øens stemmeberettigede Beboere, anført, at Com¬

municationen, paa Grund af Handelsforbindelsen, med Aarhuus er temmelig

stadig, og at det derfor er af Interesse, at den vedligeholdes saameget som

muligt, at ogsaa Thunø Søfolk have Interesse af Forbindelsen med Aar¬

huus, med hvilken Byes Skippere de fleste af dem fare, og hvor

det er beqvemmest for dem at søge Hyre at det vil være besværligere

og bekosteligere at faae Skatterne sendte til Kallundborg end til Aar¬

huus, hvor de, naar Skatyderen der afsætter sine Produkter, kunne betales

medens han har Pengene, at Kallundborg som Mødested for Thunøboerne

til Rigsdagsvalgene vil som længere fraliggende end Odder end mere svække

deres Interesse for disse Valg, samt at ogsaa Sessionernes Afholdelse i

Aarhuus bidrager til at styrke og lette den tilvante og nødvendige Forbin¬

delse med denne By, navnlig for Søfolkene. Hertil føiede Amtsraadet

endnu, at Forbindelsen mellem Thunø og Samsø ikke er beqvem, da Thunø¬

boerne naar de komme iland paa Samsø ved Nordby, som er dem

nærmest, ikke her kunne afgjøre deres Forretninger, men maae passere et

stort Stykke af Øen, hvor de ikke kunne afbenytte egne Vogne og følgelig

enten maae tilbagelægge Veien tilfods eller leie Befordring, samt at Thunø

Kirke eies af Aarhuus Domkirke, til hvilken en Deel Beboere paa Øen

ere Fæstere; og endelig modsatte Raadet sig i ethvert Fald, at Thunø ud¬
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sondres af Aarhuus Amt, medmindre Øen overtager en forholdsmæssig

Andeel af Aarhuus Amtsrepartitionsfonds Gjeld.

Herimod blev af Amtmanden over Holbek Amt gjort gjældende, at

Handelsforbindelsen med Aarhuus By, hvad enten Thunø ligger under

Aarhuus Amt eller ikke, ligefuldt vil staae aaben for Øens Beboere, at

det er paalagt Amtsforvalteren for Kallundborg Amtstuedistrikt tvende Gange

aarlig at indkræve eller lade indkræve de af Samsø ydende Skatter paa

selve Øen og at Skattebøgerne blive remitterede uden nogen Udgift for

Yderne, hvorved en beqvem Adgang til at betale Skatter vil staae Thunø¬

boerne aaben, at disse kunne til Valgene i Kallundborg følges med

Samsøboerne, at Sessionsstedet paa Samsø er beqvemmere end Sessions¬

stedet i Aarhuus, og at Thunøboerne, der ingen Nytte have eller have

havt af de Indretninger, med Hensyn til hvilke Aarhuus Amtsrepartitions¬

fond har stiftet Gjeld ikke kunne være pligtige ved en Adskillelse at bære

nogen Deel af denne; hvortil kommer, at hverken Aarhuus Stiftsphysicus

eller Udskrivningschefen eller Aarhuus Amtstue har sundet Noget til Hinder

for, at Thunø udgaaer af sin hidtidige Forbindelse med Aarhuus Amt.

Omendskjøndt nu Indenrigsministeriet ligesaalidt som Justitsministeriet,

med hvilket man derom corresponderede, kunde erkjende, at de af Thunø

Sogneforstanderskab og Aarhuus Amtsraad anførte Grunde afgjørende tale

imod at udsondre Thunø af sin hidtidige Forbindelse med Aarhuus Amt

og fuldstændigt, eller i alt Fald kun med ubetydelige Modificationer i en¬

kelte Retninger, henlægge samme under Holbek Amt, troede Ministeriet dog

ikke at burde anbefale dette Forslag, deels paa Grund af den Modstand,

det har mødt hos de locale Autoriteter, ligesom det og er stridende mod

Beboernes Ønste, deels og i Erkjendelse af at den fra en noget større

Eenhed i de administrative Forhold hentede Omstændighed, der anbefalede

Øens Henlæggelse under Holbek Amt, dog ikke er af nogen større praktisk

Vigtighed.

Hvad dernæst angaaer Spørgsmaalet om, hvorvidt, og i bekræftende

Fald paa hvad Maade, det mellem bemeldte Øer hidtil bestaaende Fælleds¬

skab i Overbestyrelsen af Skole= og Fattigvæsenet fremdeles bør bibeholdes

da udtalte Amtmanden over Holbek Amt og Holbek Amtsraad i deres herom

afgivne Erklæringer sig for, at begge Øer i Henseende til Fattigvæsenet un¬

derlagdes Holbek Amtsraad, for hvilket Tilfælde flere Forslag bleve fremsatte

til Anvendelsen af Øernes fælleds Amtsfattigkasses Beholdning, og at de i

Henseende til Skolevæsenet underlagdes en Skoledirection, bestaaende af Amt¬

manden over Holbek Amt og Provsten for Samsø og Thunø. Men ligesom

der herved i de nævnte Sager vilde tilveiebringes en Indordning af Thunø
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under Holbek Amt, under hvilket det ikke tidligere har hørt, saaledes vilde

denne Foranstaltning ogsaa være imod samtlige Sogneforstanderskabers Ønske,

thi medens tvende af Sogneforstanderskaberne paa Samsø kun have sam¬

tykket i at Fattigvæsenets Bestyrelse henlægges under Holbek Amtsraad paa

den Betingelse, at Øernes fælleds Amtsfattigkasse vedbliver at holdes sær¬

skilt eller i alt Fald= dens havende Beholdning ikke inddrages under Holbek

Amts Fattigkasse, have saavel Thunø Sogneforstanderskab som Samsøes

tvende andre Forstanderskaber anseet det ønskeligt, at Overbestyrelsen af de

fornævnte Anliggender, som hidtil, forblev i Hænderne paa Mænd, der vare

bosatte paa selve Øerne, deels fordi kun saadanne vilde have de fornødne

Local= og Personalkundskaber, deels fordi derved Sagernes Discussion

kunde skee mundtlig, deels endelig for at forebygge utilbørlig Forhaling af

Sagernes Afgjørelse; og i Overensstemmelse hermed have de nævnte Sogne¬

forstanderskaber troet at burde foreslaae en Skole= og Fattigdirection for

bemeldte Øer, hvori disses fælleds Provst og fælleds Birkedommer skulde

tage Sæde tilligemed 1 af samtlige Sogneforstanderskaber for 6 Aar valgt

Medlem.

Ihvorvel de vedkommende locale Autoriteter og Communalraad saaledes

vare uenige om den Form, hvorunder det nævnte Fælledsskab formeentlig

rettest burde fortsættes, erkjendte de dog alle Ønskeligheden af, at den hid¬

til mellem Øerne stedfindende Forbindelse, navnlig af Hensyn til disses

isolerede Beliggenhed, saavidt muligt bevares. Men kan det nu end ikke nægtes,

at den Forbindelse, hvori disse Øer staae til deres respective Amter, er

temmelig løs og derfor ikke har saa meget for sig som der ellers taler for

et Fælledsskab mellem et Amts Beboere, saa finder dog et lignende Forhold

Sted med Hensyn til en Mængde andre Distrikter, der staae i lidet Sam¬

qvem med det Amt, hvortil de høre, og tildeels have lidet Godt af dets

almindelige Indretninger, der føre Bekostninger med sig. Det er derfor

vistnok altid høist betænkeligt at indrømme nogen Undtagelse, der let kunde

lede til mange andre Paastande og Reclamationer, og hvis man altfor

meget vilde give efter for hvad der efter de særegne Forhold kunde synes

billigt, kunde der snart opstaae en fra flere Sider meget skadelig Isoleren

af de forskjellige Dele af Landet. Det kan gjerne være, at Samsø, naar

man undtager enkelte af de mindre Øer, er mere isoleret fra det Amt,

hvortil det hører, end nogen anden, men Forskjellen er dog ikke saa stor,

at man for samme kan indføre een Undtagelse uden at aabne Døren for

flere. Det maa og bemærkes, at Samsø, hvis den paa den ene Side lider

noget Tab ved sin isolerede Stilling, ogsaa paa den anden Side nyder

derpaa grundede ikke ubetydelige Fordele, f. Ex. en vis Handelsfrihed og
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lettere Adgang for samtlige Beboere til at faae Haandværksbevillinger. Det

er af disse Grunde at Indenrigsministeriet da en Forandring, som

ovenmeldt, er bleven nødvendig i den for Øerne Samsø og Thunø anord¬

nede Overbestyrelse af Fattig= og Skolevæsenet, har fundet overveiende

Betænkeligheder ved at anbefale, fremdeles, om end i forandret Skikkelse,

at bibeholde en dog nærmest ved extraordinære Forhold fremkaldt Undta¬

gelse fra den almindelige administrative Organisation, der dog altid maa

blive mindre fuldkommen end denne, hvorhos det ikke bør lades ubemærket,

at, da Communicationen mellem Øerne og respective Jylland og Sjælland

er lettere og sikkrere nu, end tidligere, og i Tiden kan forventes at blive det

endnu mere, turde Hensyn til Øernes isolerede Beliggenhed nu være af

mindre Betydning til af den Grund fremdeles at vedligeholde en særegen

Administration. Endelig bor det heller ikke oversees, at et saadant localt

Kjendskab til Forhold og Personer, som i flere af de afgivne Erklæringer

ansees nødvendig for Overbestyrelsen, vil intetsomhelst Amtsraad og ikke en¬

gang en local Bestyrelse paa en Øe som Samsø være i Besiddelse af med

Hensyn til samtlige under samme henhørende Distrikter.

I Henhold til Ovenstaaende har Indenrigsministeriet, da ogsaa Mi¬

nisteriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet har givet sit Samtykke til at

det omhandlede Fælledsskab hæves og at man vender tilbage til det oprin¬

delige Forhold, og da en Bestemmelse af det Forhold, hvori enhver af Øerne

fortiden maa ansees lodtagen i de fælleds Kasser, Amtsfattigkassen og

Skolelærerhjælpekassen, og efter hvilket Udløsningen derfra maatte skee, altid

vil, i fornødent Fald efter nærmere Forhandling, kunne tages af Indenrigs¬

ministeriet, — nedlagt en allerunderdanigst Forestilling, og det har derefter be¬

haget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution af 4de Januar

d. A. allernaadigst at bifalde:

at de for Øerne Samsø og Thunø særligt bestaaende Skole= og Fattig¬

directioner ophæves, og at hver af bemeldte Øer i disse Henseender i

Eet og Alt henføres under det Amt, hvorunder den iøvrigt i verdslig

Henseende hører, saaledes, at Skoledirectionen for Thunø kommer til at

bestaae af Aarhuus Amtmand og Øernes sælleds Provst, og for Samsø

af samme Provst og Amtmanden over Holbek Amt; at Fattigvæsenets

overordnede Bestyrelse for Thunøs Vedkommende underlægges Aarhuus

Amtsraad, og for Samsøs Holbek Amtsraad, samt at de fælleds Kasser,

Amtsfattigkassen og Skolelærerhjælpekassen, deles i et af Indenrigsmini¬

steriet nærmere bestemmende passende Forhold.

Under 4de April sidstl. har Indenrigsministeriet approberet følgende
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Forandringer i den ved Veterinairskolen for Dyrlægerne normerede Under¬

viisning og Prøve i Beslagkunst:

§ 1.

Den til Elevernes Underviisning i Beslagkunst fastsatte Tid benyttes

saaledes, at de kunne erhverve sig en større Færdighed i det egentlige Beslag

(Skoningen og hvad dermed nærmest staaer i Forbindelse) end hidtil.

§ 2.

Øvelsen i Beslagets Smedning, forsaavidt som dertil udfordres Sveits¬

hede, indskrænkes til den Forberedelse, som Eleven har nødig for at kunne

lære at tilrette Beslaget, hvorimod denne Øvelse ophører, naar Eleven har

tilbagelagt den sædvanlige til eet Aar fastsatte Forberedelsesøvelse i Smedien,

eller naar han har aflagt den sædvanlige Prøve, som afkorter denne Forbe¬

redelsesøvelse.
§ 3.

Forinden Eleven ophører med den i § 2 nævnte Forberedelsesøvelse,

maa han have saamegen Øvelse i den egentlige Skoning, at han efter rig¬

tige Regler kan aftage en Hestesko af Foden og igjen lægge den under.

§ 4.

Ved Examen for Dyrlæger fritages Examinanden for saadan Smede¬

prøve, hvortil udfordres Sveitshede; men han maa iøvrigt prøves paa den

nu ved Læreanstalten brugelige Maade, saaledes at navnlig derved fordres

Færdighed i Tilretningen af Beslaget og dets Anbringelse under Foden paa

det levende Dyr.

Under 8de April sidstl. er Capitain N. Jespersen allernaadigst be¬

skikket til Formand for Afløsning af det Pligtarbeide, som forinden Kund¬

gjørelsen af Forordningen af 27de Mai 1848 er betinget af Huse og Bo¬

liger paa Landet i Kjøbenhavns Amt.

Ved allerhøieste Resolution af 1ste April sidstl. er det allernaadigst bi¬

faldt, at Frederiksborg Amt inddeles i trende Tiendecommissions=Distrikter,

nemlig: det første, bestaaende af Kronborg Distrikt og Frederiksværks Gods;

det andet, omfattende Hirschholms Birk og følgende Sogne af Frederiksborg

Distrikt: Farum, Gandløse, Slagslunde, Uggeløse, Lynge, Lillerød, Uvelse,

Herløv, Frederiksborg Slotsmenighed, Tjæreby og Alsynderup; det tredie,

bestaaende af Horns Herred og de øvrige Sogne af Frederiksborg Distrikt,

nemlig: Lillelyndby, Ølsted, Skjævinge, Gjørløse, Strø, Græse, Sigersløv¬

vester, Slangerup By og Landsogn, Udesundby, Oppesundby, Hjørlunde,

Snodstrup, Ølstykke, Steenløse og Væxø.
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Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 1ste April sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaa¬

ende Udbetalingen af Godtgjørelsespengene for stillede Nationalryt¬

terheste:

Med Hensyn til Udbetalingen af de i Landmilitær= og Remonteforord¬

ningen af 1ste August 1800 fastsatte Godtgjørelsespenge for stillede Natio¬

nalrytterheste bliver herved bestemt som følger:

Det Stillingsaar, som hidtil er bleven lagt til Grund for Beregningen

af Godtgjørelsespengene og regnet fra 1ste August til 31te Juli i det derpaa

følgende Calenderaar, skal for Fremtiden falde sammen med det almindelige

Finants= og Regnskabsaar, og saaledes omfatte Tidsrummet fra 1ste April

indtil 31te Marts i det følgende Calenderaar.

Istedetfor de saakaldte Remonteattester, hvilke i Anledning af Godtgjø¬

relsespengenes Udbetaling og Liqvidation hidtil i vedkommende Amter og

Landskaber ere blevne meddeelte af Overøvrighederne, for Klostrene og de

adelige Godser derimod af Generalkrigscommissæren, ville for Fremtiden,

event. efter derom indhentede nærmere Efterretninger, efter Stillingsaa¬

rets Udløb resp. af Overøvrighederne og vedkommende Kongelige Commis¬

særer for de klosterlige og adelige Godsdistrikter være at affatte Fortegnelser

over de Distrikterne resp. tilkommende Remonte=, Underholdnings= og Til¬

lægspenge.

Over Tillægspengene, hvilke betales af samtlige med Hestes Udredelse

bebyrdede Amter og Landskaber, og kun foreløbigen afholdes af den Konge¬

lige Kasse, ville særegne Fortegnelser være at affatte af Overøvrighederne i

vedkommende Amter og Landskaber.

Disse Fortegnelser saavel over Remonte= og Underholdningspengene som

over Tillægspengene ville senest inden hvert Aars 1ste Mai være at indsende

til Generalkrigscommissæren for Hertugdømmet Slesvig, og af denne der¬

paa, efter først at være blevne reviderede og forsynede med den fornødne

Attestation om deres Rigtighed, til Ministeriet, for at Anviisningen af de

Distrikterne tilkommende Godtgjørelsespenge saavelsom Repartitionen af Til¬

lægspengene over de til sammes Erlæggelse pligtige Distrikter derefter herfra

kan blive foranlediget.

De Fortegnelser, som inden 1ste Mai d. A. ville være at tilstille Ge¬

neralkrigscommissæren til Revision, skulle omfatte Tidsrummet fra 1ste Aug.

1852 til 31te Marts 1854.

Foranstaaende bekjendtgjøres herved til Efterretning og Iagttagelse for

alle Vedkommende.
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Udenrigsministeriet.

Under 1ste April er spansk Generalconsul H. L. Bellmann i Helsingør

allerhøist anerkjendt tillige som Hertugdømmet Parmas Generalconsul for det

danske Monarki.

Kjøbmand N. Lucich er anerkjendt som dansk Viceconsul i Berdiansk:
Kjøbmand W. Ch. Lucy er ansat som dansk Viceconsul i Glocester; Kjøb¬

mand Chr. Hage i Nakskover anerkjendt som engelsk Viceconsul; og A. M.

Dufilhol er af den franske Regjering anerkjendt som dansk Viceconsul i Lorient.

Ordenscapitulet.

Under 18de Marts har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tildeelt
Typograph og Mechanikus Christian Sørensen Fortjenstmedaillen i Guld,

Tilladelse til at bære samme.med

Under 31te Marts har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt

Skipper og Gaardeier i Løgstøer Peter Kold Svendsen at anlægge og bære

en ham af de Franskes Keiser tildeelt Æresmedaille af 1ste Klasse i Sølv.

Under 1ste April har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Toldforvalter i Wandsbeck, Justitsraad I. C. A. F. L. Boldt, til Ridder

af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under 6te April har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Regimentsskriver ved 1ste Artilleri=Regiment, charakteriseret Commandeer¬
sergeant Julius Nielsen til Dannebrogsmand.

Under 8de April har Hans Majestæt Kongen benaadet Comiteret under

Generalpostdirectoratet, Kammerherre Julius Christian Frederik Wedel=Heinen,

Ridder af Dannebrogsordenen, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Aftægts¬
gaardmand Niels Rasmussen Strangesen paa Dreiø til Dannebrogsmand.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Marine¬

maler Anton Melby at anlægge og bære den ham af den tyrkiske Sultan
tildeelte Orden Medjidie.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Ved det Kgl. Aka¬

demi for de skjønne Kunster er et Professorat ved Modelskolen ledigt til Be¬

sættelse. Ansøgninger fra Kunstnere, der ere qvalificerede, indsendes til be¬

meldte Akademi inden Forløbet af 6 Uger fra den 10de April at regne.

Ballerup og Maaløv Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum

2280 Rd. Ny Ansættelse 570 Rd. Opslaaet vacant den 8de April.

Befordringer og Afgang.
Under Sinantsministeriet. Under 22de Marts er 5te Toldcontrolleur

i Kiel, Capitain Holst, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst forflyttet til

Ottensen som 1ste Toldcontrolleur; 6te Toldcontrolleur i Kiel, Baron Lilien¬

cron, allernaadigst forflyttet til Brunsbüttel som Toldcontrolleur; Toldcontrolleur

Friese i Kiel allernaadigst forflyttet i samme Egenskab til Wandsbeck og

Toldcontrolleur Lüthje i Segeberg i samme Egenskab til Neumünster. Under

s. D. er titulær Toldcontrolleur W. C. C. Späth i Ottensen allernaadigst

beskikket til Toldcontrolleur i Hansfelde, og constitueret Toldforvalter I. B.
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Hansen til Toldcontrolleur i Harkesheide. Under 27de s. M. er fungerende

Toldinspecteur i Slesvig, Justitsraad I. C. A. F. L. Boldt allernaadigst

beskikket til Toldforvalter i Wandsbeck.

Under Justitsministeriet. Under 29de Marts er der efter Ansøg¬

søgning meddeelt Secondlieutenant i Hs. Majestæt Kongens Livjægercorps

C. I. v. Rongsted Afsked i Naade fra Corpset Under 7de April er Fuld¬

mægtig ved Revisionen under Justitsministeriets 2det Departement, Cancelli¬

sekretær A. P. Boye, allernaadigst beskikket til Contoirchef sammesteds.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 8de April er

Sognepræst for Resen og Humlund Menigheder i Ribe Stift, C. R. Aa¬

gaard, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Aaby og Biersted Menighe¬

der i Aalborg Stift, Cand. theol. S. W. Ørsted til ordineret Catechet

og Førstelærer ved Borgerskolen i Rudkjøbing; Cand. theol. I. L. F.

Bagger til ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Horsens;

Cand. theol. P. O. Boisen til personel Capellan hos Præsten ved Vartou

i Kjøbenhavn, N. F. S. Grundtvig, Ridder af Dannebroge.

Under Indenrigsministeriet. Under 1ste April er Proprietær S.

Ramsing til Vestereng allernaadigst beskikket til Medlem af Tiendecommissio¬

nen for Aarhuus Amt. Under s. D. ere Stiftslandinspecteur, Justitsraad

Wegge, samt Kammerraad, Landvæsenscommissær Rasmussen til Louisenlyst,

paa Grund af Boriflytning, allernaadigst entledigede som Medlemmeraf

Tiendecommissionen for Kronborg og Hirschholms Distrikter samt Frederiks¬

værks Gods. Under s. D. er Forstraad, Skovrider Brüel allernaadigst ud¬

nævnt til Formand for, samt Landmaaler Vilsbech i Neiede, og Landvæsens¬

commissær, Godsforvalter Reinsholm paa Frederiksværk til Medlemmer af

Tiendecommissionen for Frederiksborg Amts første Distrikt; Proprietær,

Amtsraadsmedlem Engelsted til Nivaagaard til Formand for, samt Proprietær

Gammeltoft i Herløv, og Sognefoged, Dannebrogsmand H. Johansen i Knar¬

drup til Medlemmer af Tiendecommissionen for bemeldte Amts andet Di¬

strikt; Tiendecommissærerne, Landvæsenscommissær, Godsforvalter Andresen paa

Krabbesholm til Formand for, samt Proprietær Lassen paa Svanholm, og

Landvæsenscommissær, Sognefoged, Dannebrogsmand P. Heegaard i Slange¬

rup til Medlemmer af Tiendecommissionen for samme Amts tredie Distrikt.

Under 8de s. M. er Landmaaler A. N. Hvass allernaadigst beskikket til
Medlem af Tiendecommissionen for Aalborg Amts østre Distrikt. Under

s. D. er Forstcandidat A. C. Th. Jensen allernaadigst meddeelt Bestalling

som Landmaaler.

Under Krigsministeriet. Under 3die Marts er Ritmester af 2den Klasse

i Cavalleriet A. W. v. Gerlach, Ridder af Dannebroge, allerhøist forfremmet til

Ritmester af 1ste Klasse, og charakteriseret Ritmester i Cavalleriet G. W. L.

v. Røssing, Ridder af Dannebroge, allerhøist udnævnt til Ritmester af 2den

Under s. D. er det allerhøist resolveret, at efternævnte i Cavalle¬Klasse.

riet og Infanteriet a la suite staaende Officerer, der midlertidigen have væ¬

ret ansatte til Tjeneste ved Gensdarmeri=Corpset i Hertugdømmet Slesvig,

indtræde, ved deres forestaaende Afgang fra dette, i Nummer i deres resp.

Vaaben, som følger: charakteriseret Ritmester i Cavalleriet H. v. Castenschjold,

Ridder af Dannebroge, og Premierlieutenant i Cavalleriet G. F. S. v. Schwartz,

i Premierlieutenants Nummer i Cavalleriet, charakteriseret Premierlieutenant

i Infanteriet I. V. v. Bille i Premierlieutenants Nummer i Infanteriet, og

charakteriseriseret Premierlieutenant i Cavalleriet H. J. v. Haderup, Danne¬
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brogsmand, i Secondlieutenants Nummer paa ældst Gage i Cavalleriet, Først¬

nævnte fra den 16de og de 3 Sidstnævnte fra den 31te d. M. at regne.

Under s. D. er Volonteur under Krigsministeriet F. Schumacher allerhøist

udnævnt til Cancellist under Ministeriet. Under s. D. er Lærer i Gymna¬

stik ved Sorø Afademi, Krigsassessor C. I. G. Prehn, Dannebrogsmand,

allerhøist udnævnt til Overkrigscommissær.

Under 12te s. M. er det allerhøist refolveret, at Afdelingscommandeurerne ved

Gensdarmeri=Corpset i Hertugdømmet Slesvig, Ritmesterne a la suite i Ca¬

valleriet F. M. E. v. Gulstad, Ridder af Dannebroge, og H. J. v. Lautrup,

forblive fremdeles paa eet Aar til 1ste April 1855 staaende a la suite i

Cavalleriet. Under s. D. ere charakteriseret Ritmester i Cavalleriet H. v.
iSehestedt, Ridder af Dannebroge og charakteriseret Premierlieutenant

samme L. v. Castenschjold, Ridder af Dannebroge, allerhøist satte a la suite i

Cavalleriet paa to Aar fra 1ste Mai d. A. at regne. Under s. D. er Oberst

i den Kgl. Artilleribrigade og Commandeur for det 1ste Artilleri=Regiment

O. C. v. Fensmark Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand

allerhøist meddeelt, paa Grund af Alder og Svagelighed, Afsked i Naade af

Krigstjenesten som Generalmajor, med Pension. Under s. D. er Capitain af
2den Klasse i bemeldte Brigade C. T. v. Modeweg allerhøist meddeelt, paa

Grund af Svagelighed, Afsked i Naade af Krigstjenesten, med Pension.

Under 13de s. M. er Major uden Anciennitet a la suite i Cavalleriet

F. G. v. Sehestedt, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, Adjutant

hos Hs. Majestæt Kongen, efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed,

allerhøist meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten med Pension.

Under s. D. er Capitain af 1ste Klasse i den Kgl. Livgarde til Fods

A. v. Thortsen, Ridder af Dannebroge, allerhøist udnævnt til Adjutant hos

Hs. Majestæt Kongen og som Følge heraf udtraadt af Nummer i Garden

samt sat a la suite i Infanteriet. I denne Anledning er allerhøist resol¬

veret følgende Avancement m. v. i bemeldte Livgarde, nemlig: Capitain af

2den Klasse I. E. v. Holck, Ridder af Dannebroge, forfremmes til Capi¬

tain af 1ste Klasse; charakteriseret Capitain P. I. v. Malling, Ridder af

Dannebroge, udnævnes til Capitain af 2den Klasse; charakteriseret Premier¬

lieutenant F. H. v. Berregaard indtræder i Premierlieutenants Nummer;

Secondlieutenant paa yngst Gage J. H. C. v. Tobiesen oprykker paa ældst

Secondlieutenants Gage; og Secondlieutenant i Infanteriet C. F. v. Schwarz

forsættes til Livgarden og indtræder i Secondlieutenants Nummer paa yngst

Gage, med Anciennitet fra 1ste Novbr. 1849, umiddelbart efter Secondlieu¬

tenant Grev v. Ahlefeldt=Laurvig.

Under s. D. er Premierlieutenant i den Kgl. Livgarde=Eskadron F. L.

G. Baron v. Wedell=Wedellsborg, Ridder af Dannebroge, allerhøisttillagt

Ritmesters Charakteer med den ham reserverede Anciennitet.

Under 15de s. M. er Secondlieutenant i Infanteriet F. C. G. v. Busk,

Dannebrogsmand, allerhøist sat a la suite i Infanteriet paa eet Aar.

Under s. D. er det allerhøist resolveret, at Commandeur for den 3die

Cavalleribrigade, Hs. Høihed, Generalmajor, Prinds Christian til Danmark,

Ridder af Elephantordenen, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand,

vedbliver at fungere som Directeur for den militære Manege.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Justitssag.

Ved Høiesterets Dom af 6te Januar sidstl. er Niels Rasmussen Tulle¬

ruphuus, der tiltaltes for Mord, Tyveri og Indbrud, dømt til at halshugges

og hans Hoved at sættes paa en Stage.

De med det af ham begaaede Mord forbundne Omstændigheder ere,

efter den af Protokolsekretærerne i Høiesteret affattede Relation, i det Væsent¬

lige følgende:

Den 29de Mai 1848 om Middagen Kl. 1 indfandt Kongens Foged

sig paa Odense Raadstue for at optage Forhør i Anledning af en skeet An¬

meldelse om at Arrestanten Niels Rasmussen Tulleruxhuus kort forinden

havde dræbt sin Medarrestant, Christen Rasmussen af Lunde, i Arresten.

Fogden med Vidner begav sig strax til den saakaldte Portarrest i hvilken

Tiltalte hensad, og fandt der Liget af Christen Rasmussen henliggende paa

Gulvet; og efterat samme var ført ud i Gangen, aabnede Distriktslæge Hel¬

weg, der var kommet tilstede, en Aare paa Ligets Hals, uden at der kom

Blod eller viste sig Tegn til Liv, og fandtes paa Halsen kjendelige Spor

om Hagen af Indtryk af en Rem, ligesom Ansigtet var blaaligt og Fraa¬

den stod ud af Næse og Mund. Tiltalte tilstod strax, og ligeledes i et For¬

hør senere samme Dag, at han ved Middagstid havde qvalt Christen Ras¬

mussen, uden at denne havde givet ham nogen Anledning dertil, samt at

det i længere Tid havde været hans Hensigt og en moden Beslutning hos

ham at dræbe Christen Rasmussen, naar han dertil saae Leilighed, saavelsom

at han, for at faae en saadan, havde anmodet Arrestforvareren om at faae en

Medarrestant sat ind hos sig, medens han paa samme Tid bad Christen

Rasmussen om at han hos Arrestforvareren vilde udvirke, at han maatte blive
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den, der kom til at sidde sammen med ham, hvilken Begjæring af Tiltalte

gjordes Aftenen forud idet han raabte ind i Arresten til Christen Ras¬

mussen; og efter Arrestforvarerens Forklaring blev denne, efter egen Be¬

—gjæring, om Morgenen den 29de Mai — samme Dag han blev dræbt

indsat i Arresten til Tiltalte. Angaaende Maaden, hvorpaa Aflivelsen skete,

har Tiltalte forklaret, at da Christen Rasmussen ved Middagstid samme Dag

stod omtrent midt paa Gulvet i Arresten, kastede Tiltalte bagfra en henved

2 Alen lang og 74 Tomme bred Læderrem om hans Hals og snørede Rem¬

men saa fast om Halsen, som det var ham muligt med den venstre Haand,

og da Christen Rasmussen kort derpaa sank om paa Gulvet, blev Tiltalte

dog ved at holde Remmen fast om Halsen, idet han trykte sin høire Haands

Tommelfinger haardt paa hans Strube for paa Halsen, for at — som det

hedder i Forhøret —Veiret rigtig kunde forgaae ham og Tiltalte fuldkom¬

men opnaae sin Hensigt at aflive ham. Da dette var skeet, raabte Tiltalte

ind til nogle Arrestanter i Naboarresten og sagde, at Christen Rasmussen

var død, hvorhos han bad dem om at ringe paa Arrestforvareren, hvilket

de og strax gjorde. Arrestforvareren kom kort efter tilstede, og til denne

fortalte han da hvad der var passeret, idet han tillige med Tegn viste, hvor¬

ledes han havde sat høire Haands Tommelfinger paa Struben, efterat han

havde tilsnøret Halsen med Remmen. Den ommeldte Læderrem, som fandtes

liggende i en Kurv i Arresten, toges i Bevaring og befandtes at være for¬

synet med et Messingsølle i den ene Ende samt med Huller opad efter den

anden, og vedgik Tiltalte at have brugt den paa den ommeldte Maade, idet

han forklarede, at han, der allerede da han Aftenen forud anmodede Christen

Rasmussen om at begjære sig indsat i Arresten til Tiltalte, havde til Hen¬

sigt at dræbe ham og for at opnaae dette vilde have Christen Rasmussen

ind til sig, — allerede da havde den Tanke at qvæle ham enten med Hæn¬

derne eller ved Hjælp af en Snor eller hvad der kunde være ved Haanden

naar det kom til Gjerningens Udførelse, og at han, da han vilde udføre Gjer¬

ningen, netop fik Øie paa Remmen, der laae i Kurven, og som han der¬

efter tog og benyttede.

Som Motiv til Gjerningen opgav Tiltalte Hævn for den Mishandling,

den Myrdede havde begaaet mod sin Steddatter, Kirsten Adamsdatter, for

hvem Tiltalte i Arresten havde fattet Godhed og som var actioneret for

med Stedfaderen begaaet Blodskam, for hvilken Forbrydelse den Myrdede sad

arresteret.

Den nævnte Kirsten Adamsdatter har benægtet at have staaet i noget

Kjærlighedsforhold til Tiltalte, men yttret, at hun nok vidste, at han godt

kunde lide hende.
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Arrestanten Johan Petersen, der i længere Tid havde siddet sammen

med Tiltalte i den saakaldte Kjælderarrest ud til Gaarden, fra hvilken han

blev henflyttet i den saakaldte Portarrest, hvor Drabet skete, har forklaret,

at Tiltalte da af og til udlod sig for de i hiin Arrest siddende Arrestanter

med, at han ikke vilde indestaae dem for at han jo dræbte en af dem, da

han var kjed af Livet, hvilken Yttring de imidlertid antoge for løs Snak.

Den 27de Mai om Morgenen bleve Arrestanten og Tiltalte indsatte i den

saakaldte Portarrest, og da Tiltalte om Natten var noget urolig, turde Arre¬

stanten ei lægge sig til at sove, men stod op og forblev oppe om Natten.

Dagen efter spurgte Tiltalte ham, om han maatte dræbe ham, og gjentog, at

han var kjed af Livet og frygtede for at komme i Rasphuset, hvorhos han

yttrede, at han ønskede at faae Christen Rasmussen ind til sig i Arresten

istedetfor Johan Petersen, uden dog at angive Grunden hertil.

En anden Arrestant, Theodor Wagner, der ogsaa sad sammen i Kjælder¬

arresten med Tiltalte, har ligeledes udsagt, at denne der udlod sig med at

han vilde dræbe en af Arrestanterne, hvis han maatte, for selv at komme af

med Livet, da han var kjed af at leve, hvilket Comparenten imidlertid an¬

tog for løs Snak.

Foreholdt disse Forklaringer vedblev Tiltalte, at han allene for at hævne

den Kirsten Adamsdatter af hendes Stedfader tilføiede Mishandling, hvorved

han havde ført hende i Ulykke, har begaaet Mordet, men indrømmede dog,

at han til sine Medarrestanter i Kjælderarresten havde udladt sig med, at

han vilde dræbe en af dem, hvis han maatte, da han var kjed af Livet og

ønskede at komme af dermed.

I Forhør den 5te Juni næstefter recanterede Tiltalte sin afgivne Tilstaaelse og

benægtede at have myrdet Christen Rasmussen, samt udsagde, at denne selv havde

hængt sig i den omforklarede Rem, uden at Tiltalte dog saae dette, da han den

ommeldte Dag havde lagt sig til at sove, men efter en halv Snees Minutters

Forløb blev vækket ved et lille Rabalder —som han udtrykkede sig — ved

Sengen, og da saae Christen Rasmussen ligge livløs paa Gulvet, og noget senere

opdagede han, at denne havde den ommeldte Rem om Halsen, som han aftog;

men da han var kjed af Livet og troede ved at paalyve sig Mordet at kunne

desto snarere faae Ende paa det, raabte han ind til Arrestanterne i Na¬

boarresten og fortalte ligeledes Arrestforvareren, da denne kom til, at

han havde dræbt Christen Rasmussen. Men ligesom denne Recanta¬

tion aldeles ikke bestyrkes ved hvad der under Sagen er fremkommet,

saaledes sees Tiltalte ikke at være vedbleven den, idet han — efterat Amtet

under 14de Juni s. A. haade resolveret, at han ogsaa for Mordet vilde
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være at tiltale ved Odense Herreds Jurisdiction — i Forhør den 26de

næstefter er vendt tilbage til den tidligere afgivne Tilstaaelse og yderligere

har forklaret, at forsaavidt Lægernes Skjøn af 2den Juni 1848, der op¬

læstes for ham, indeholder at Remmen under Sammensnøringen af Afdødes

Hals synes først at have været anbragt længere nede og siden at være gle¬

det høiere op, da skete dette muligen derved, at han ved Hjælp af Rem¬

men løftede Christen Rasmussen noget fra Jorden, da han qvalte ham ved

at kaste den om hans Hals slyngede Rem over sin egen Skulder, samt at

han holdt ham saaledes over sin Skulder saalænge han formaaede at bære

Tyng den af ham, og lagde ham derpaa ned paa Gulvet, ved hvilken Leilig¬

hed den Aflivedes høire Kind —paa hvilken ligeledes var forefundet en

Læsion — passerede tæt forbi Bænken i Arresten og muligen derved blev

skrabet. Gjerningen udførtes med en saadan Hurtighed, at Christen Ras¬

mussen hverken slog om sig eller sprellede (hvorved bemærkes, at ingen af

Arrestanterne i Naboarresterne mærkede noget til hvad der foregik mellem Tiltalte

og Chr. Rasmussen), og da Tiltalte havde ladet ham glide ned paa Gulvet

og endnu bemærkede ligesom et jevnligt tilbagevendende Aandedræt, var det at

han greb ham om Halsen med den høire Haand for at fuldende hans Qvæl¬

ning. Forsaavidt det af en enkelt Arrestant er forklaret, at Tiltalte mund¬

huggedes med Christen Rasmussen før han aflivede ham, da har han be¬

nægtet dette og forklaret, at de vel talte sammen kort før Gjerningen skete,

og navnlig om Christen Rasmussens Sag, under hvilken han, for at have

gjort sig skyldig i Blodskam med Steddatteren, var dømt fra Livet, i hvilken

Anledning Tiltalte styrkede Christen Rasmussen i den Tro, at han ikke kunde

vente nogen Forandring i Dommen, og Christen Rasmussen da yttrede, at

naar han ingen Forandring kunde vente, kunde han ligesaa godt aflive sig

selv, men uden at han dog bad Tiltalte at være ham behjælpelig dermed, hvilket

han imidlertid troer at Christen Rasmussen havde gjort, ifald Tiltalte havde

givet ham Anledning dertil.

Angaaende sit Forhold til Kirsten Adamsdatter forklarede Tiltalte i dette

Forhør, at han ikke havde kjendt hende før i Arresten og ikkun seet hende og talt

med hende efter den Leilighed, som der tilbødes, samt at hun har syet paa

hans Tøi, kartet hvad han spandt og viist sig villig og venlig imod ham,

hvorfor han fattede Godhed for hende og det saameget mere som hun havde

fortalt, at baade hendes Moder og Stedfader, Christen Rasmussen, saa godt

som havde tvunget hende til at have Samleie med Sidstnævnte, hvorfor hun

—hvad hun imidlertid harvar dømt fra Livet; hvorhos han tilføiede

benægtet — at skjøndt hun ikke havde talt til ham om Hævn over Sted¬
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faderen, havde hun dog yttret sin Harme over dennes Adfærd imod hende og

sin Uvillie imod begge hendes Forældee i den Anledning.

I samme Forhør udsagde han derhos, at han ikke havde tænkt paa at

ombringe Christen Rasmussen førend da han om Aftenen den 28de Mai ind¬

bød ham til at søge at komme til at dele Arrest med ham, fra hvilken Tid

han fattede den Beslutning at skille Chr. Rasmussen ved Livet, deels for at

straffe ham og hævne Kirsten Adamsdatter, deels ogsaa fordi han derved tænkte

at forbryde sit eget Liv og saaledes undgaae Følgerne af hvad han forøvrigt

havde forseet. Medens Tiltalte sad i Arrest med ovennævnte Petersen og

Wagner, blev der imellem dem hyppigt omtalt at aflive sig selv og Pe¬

tersen fortalte, at han havde stukket sig selv med en Kniv, ligesom at han

havde prøvet paa at sulte sig selv ihjel, og Wagner yttrede, at dersom

han blev dømt til Tugthuset, vilde han hellere tage sig selv af Dage end

udstaae Straffen; hvilke Samtaler i Forening med Tiltaltes Fortrædelig¬

hed over den Sag, hvori han var indviklet, satte ham i den tungsindige

Stemning, hvori han havde befundet sig nogle Dage før Mordet, i hvilke

han — hvilket ogsaa er oplyst at have været Tilfældet — ikke nød andet

end det ham tilstaaede Brændeviin og Vand, og denne Sindsstemning va¬

rede indtil to Dage efter Christen Rasmussens Død, men siden var den for¬

svunden, saa at Tiltalte var kommet tilbage til sin sædvanlige Levemaade.

Foreholdt Arrestanten Petersens ovenfor meddeelte Forklaring erklærede han,

at Petersen efter eget Ønske blev indsat i Portarresten tilligemed Tiltalte, og

at de om Søndagen den 28de Mai samtalede om hvor godt det var om

de havde noget, som de begge kunde tage ind for at ende deres Liv; men

han benægtede at have bedet Petersen om at maatte aflive ham, og antog,

at Petersen ønskede at komme i en anden Arrest kun fordi han hellere vilde

være mellem Arrestanter af et mere lystigt Humeur, hvilket Ønske han ogsaa

benægtede at have ved sin Urolighed fremkaldt.

Det er under Sagen oplyst, at Tiltalte paa selve Dagen da Gjer¬

ningen udøvedes, ikke havde forlangt Føde for egen Regning, ligesom

han to Dage efter Mordet intet nød, hvorved bemærkes, at han har forkla¬

ret, at da han den 29de. Mai om Morgenen som sædvanlig fik ½ Pægel
Brændeviin til sin Frokost, forærede han dette til Christen Rasmussen, som,

efter hvad han siger, blev noget munter og, som han udtrykker sig, ligegyldig

mod sig selv efterat have drukket det, uden at det dog er oplyst, at han

blev beskjænket derved.

Den ovennævnte Arrestant Wagner har udsagt om Tiltalte, at han

var besynderlig i sin hele Færd, spiste kun lidet, kastede jævnlig op og laae



358

hyppigen paa Sengen om Dagen og yttrede — som tidligere alt bemær¬

ket — at han var kjed af Livet og ønskede at kunne myrde en af de an¬

dre Arrestanter for selv at miste Livet, hvorfor han og de andre Arre¬

stanter ei vilde dele Seng med Tiltalte om Natten af Frygt for ham; og

Arrestanten Joh. Petersen har afgivet en lignende Forklaring og navnligen

udsagt, at Tiltalte stadigen var i en meget mørk Sindsstemning og ofte

talte om at begaae Selvmord, hvorhos han navnlig ved den 28de Mai at

blive forflyttet fra Kjælderarresten, hvor han havde Leilighed til at samtale

med Kirsten Adamsdatter, blev fortrydelig. Dette Sidste stemmer og med

Arrestforvarerens Udsagn.

Tiltalte selv har i en skriftlig Erklæring til Underdommeren om sin

Sjæls= og Legemstilstand før Mordet yttret, at han fra sin Barndom af

har havt et svagt Helbred; nogle Dage før Mordet blev begaaet, havde hans

Fortvivlelse, navnlig ved Tanken om at han aldrig kunde faae sin Frihed mere,

taget saaledes Overhaand hos ham, at han Intet kunde nyde, og han begik

Misgjerningen for at undgaae evigt Fangenskab og for at hævne den mod

Kirsten Adamsdatter — med hvem han havde Medlidenhed — begaaede For¬

brydelse paa den Myrdede, mod hvem han iøvrigt ikke nærede Had og med

hvem han ikke havde havt nogen Uenighed. I samme Erklæring har Til¬

talte endvidere yttret, at da Christen Rasmussen lod sig mærke med at han

ønskede at døe, naar den ham for Blodskam overgaaede Dom ei blev for¬

mildet, dræbte han ham i den Tro, at det var ham ligegyldigt, men han

vilde dog ikke have gjort det, hvis han ei selv havde været i saa høi Grad

fortvivlet.

Der er imidlertid, efter hvad der under Sagen er oplyst, ingen Anled¬

ningtil at antage, at Tiltalte har handlet i en utilregnelig Tilstand, hvor¬

ved bemærkes, at Distriktslæge Helweg, der oftere har havt Leilighed til at

iagttage ham, under 5te August 1848 har erklæret, at han synes oprindelig

at have havt en ret god Constitution, men at 4 Aars Hensidden i Vare¬

tægtsarrest naturligviis har svækket hans Helbred, og at han flere Gange

har lidt af Tilfælde af en forstyrret Fordøielse, Mavesmerter, Madlede,

Qvalme o. s. v., samt jevnlig af Hoste med Opspytning af Sliim; hvorhos

Lægen antager, at han maaskee nok havde Anlæg til Svindsot, hvilken imidler¬

tid endnu ikke havde udviklet sig. Efter Tiltaltes Udsagn til Lægen kunde han

paa den Tid, Mordet blev begaaet, Intet nyde fordi han var ærgerlig og

nedslaaet ved Tanken om at han sandsynligviis vilde være Friheden berøvet

for Livstid. Strax efter Mordet saae Lægen ham, men der var Intet i

hans Tale og Adfærd, som dengang røbede Sindssygdom, og under Obduc¬

tionen, ved hvilken Tiltalte var tilstede, gjorde denne sig Umage for at komme
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frem med allehaande forkeert Tale, men det paa en saadan Maade, at det

var øiensynligt, at hans Adfærd kun var et svagt og mislykket Forsøg paa

at anstille sig forrykt og under senere Besøg har Lægen ligesaalidt som

forhen opdaget noget Sygeligt ved hans sjælelige Tilstand, ligesom Tiltalte

ei gjorde Forsøg paa at forstille sig.

Stiftsphysicus Dr. Kayser, der af Amtet var anmodet om at meddele

et paa en personlig Undersøgelse støttet Skjøn, deels om hvorvidt Tiltalte

kunde antages at have udøvet Mordet paa Christen Rasmussen med fuld Til¬

regnelighed, deels om det efter det Oplyste var rimeligt, at det var forøvet

for at han selv kunde miste Livet, har, efter personlig at have undersøgt

Tiltalte i Arresten samt efterat have gjort sig nøie bekjendt med de optagne

Forhører, under 7de August s. A. erklæret, at Tiltaltes physiske Tilstand da

var fuldkommen god og ikke tydede paa nogen forudgaaende Sygdøm, men

at han med Hensyn til Tiltaltes physiske Tilstand paa den Tid, Mordet

blev udøvet, var blottet for saadanne Oplysninger, som kunde udbrede Lys

over dette Punkt, hvorimod han paa den Dag, Obductionen fandt Sted,

gjorde Tiltalte til Gjenstand for en nøie Iagttagelse, uden at der opstod

nogen Formodning hos ham om at Tiltalte var legemlig syg. Paa forskjel¬

lige Steder i Forhørerne findes det vel omtalt, at Tiltalte i de sidste Dage

før Mordet blev begaaet og i de nærmest paafølgende Dage skulde have be¬

fundet sig mindre vel, kun skulde have spiist lidt, jevnlig have kastet op,

været urolig om Natten m. v.; men Stiftsphysicus bemærker herom, at skjøndt

han manglede saadanne Oplysninger, som vare nødvendige for at bestemme

disse Tilfældes Natur nøiere, maatte han dog, naar han tog Hensyn til Til¬

taltes Udseende den Dag, Obductionen foretoges, og til den Omstændighed,

at hans Ildebefindende ikke har nødt ham til at gaae tilsengs, antage, at

dette har været høist ubetydeligt, og at det ikke kan have været af Indfly¬

delse paa hans Sindstilstand, navnlig med Hensyn til Udøvelsen af Mordet.

Hvad Tiltaltes psychiske Tilstand angaaer, erklærede Stiftsphysicus, at den al¬

deles intet Spor af Sindsforvirring frembød, idet Tiltalte saae fuldkommen

rolig ud svarede med Lethed og Bestemthed paa de gjorte Spørgsmaal og

syntes at være i Besiddelse af en fuldkommen intellectuel Frihed, ligesom der

ikke under hele Sagen er oplyst noget, som kunde fremkalde Formodning

om at han i nogen tidligere Periode af sit Liv skulde have været denne be¬

røvet. Derimod findes der paa flere Steder i Forhørerne Yttringer, deels

af Tiltalte selv, deels af hans Medarrestanter, som Stifsphysicus mener maaskee

kunde antyde, at hans Erkjendelse i den sidste Tid før Mordet havde været

mindre klar. Saaledes har han for flere Medarrestanter erklæret, at han var

kjed af Livet; men ligesom disse Yttringer i og for sig, efter Stiftsphysici For¬
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mening, ikke røbe nogen Sindsforvirring, saaledes har heller ingen af de

andre Arrestanter ved dem fundet sig foranlediget til at ansee ham for sinds¬

forvirret, hvorimod de tildeels kun have anseet dem for løs Snak. Paa

Obductionsdagen gebærdede Tiltalte sig vel til en vis Grad som en sinds¬

forvirret Mand, men hans Opførsel gjorde afgjort det Indtryk, at det var

et slet Forsøg paa at simulere Afsindighed. Den Maade, hvorpaa Tiltalte

har forberedet og udøvet Mordet røber efter Stiftsphystci Formening,

i ingen Henseende nogen Sindsforvirring, idet han Dagen iforveien har gjort

de fornødne Skridt for at faae Christen Rasmussen ind i Arresten til sig,

paa Gjerningsdagen gav ham hele sin Portion Brændeviin, muligviis i den

Hensigt at faae ham beruset benyttede sig af et ubevogtet Øieblik til at

overfalde ham, samt derpaa udførte Overfaldet med en saa stor Rolighed og

Sikkerhed, at Arrestanterne i Sidearresterne ikke hørte noget til Overfaldet,

ja endog, da det første Anfald ei ganske lykkedes gjentog det og vedblev

indtil ethvert Spor af Liv var forsvundet, hvorhos han efter Mordet ikke

har viist nogen Anger, men endog søgt at fralyve sig Gjerningen, hvilket

han dog snari igjen opgav, rimeligviis fordi han har indseet Usandsynlighe¬

den af denne nye Fremstilling af Christen Rasmussens Dødsmaade.

Af det Anførte har Stiftsphysicus med Hensyn til det første Punkt,

hvorom hans Skjøn var begjært, udledet, at Tiltaltes Tilstand paa den Tid,

Mordet blev begaaet, ikke kan antages at have udøvet nogen Indflydelse paa

hans Sindstilstand, samt at da hverken Tiltaltes tidligere Liv eller den

Maade, hvorpaa han har udøvet Mordet, eller hans senere Forhold frembyde

Tegn paa Afsindighed, tvertimod Alt angiver, at han har været istand til

aldeles klart at erkjende Strafværdigheden af sin Handling, saa maa han

antages at have begaaet Mordet i en fri sjælelig eller tilregnelig Tilstand.

Med Hensyn til det an det Punkt har Stiftsphysicus erklæret, at skjøndt dette lig¬

ger udenfor den psychiske Pathologies Gebet, skulde han dog henlede Opmærk¬

somheden paa, at Tiltalte, dersom det virkelig havde været ham saa magt¬

paaliggende at komme af med Livet, kunde have valgt en langt simplere Vei

hertil, at det ikke er oplyst, at han for Alvor nogensinde har tænkt paa at

aflive sig selv, at han efter Mordets Udøvelse endog har forsøgt at lyve sig

fra dette, og endelig at han i alle sine Udsagn vedholdende har erklæret, at

Hensigten med Mordet har været at hævne den Afdødes Steddatter, Kirsten

Adamsdatter; hvoraf Stiftsphysicus uddrager den Slutning, at om det end ikke

tør paastaaes, at Ønsket om selv at døe ganske har været uden Indflydelse

paa hans Forsæt, maa det dog ansees for i høieste Grad sandsynligt, at

det ikke i nogen væsentlig Grad har tilskyndet ham til at begaae den om¬

handlede Forbrydelse.
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Denne Stiftsphysici Erklæring er i det Hele tiltraadt af det Kongelige

Sundhedscollegium, hvis Betænkning ligeledes er bleven indhentet.

Stiftsprovst Svitzer, der jevnlig har besøgt Tiltalte i Arresten, har un¬

der 22de Februar 1851 om ham erklæret, at han ikke mangler naturlige

Evner og i Barndommen heller ikke har savnet Underviisning, men endog

har tilbragt Aar af sin Ungdom under Omgivelser, hvor den religiøse Op¬

vækkelse var sat i Bevægelse, men at denne snarere synes at have frastødt

end tiltrukket ham, saa at han endog har anvendt sin Kløgt til at spotte

den, ligesom den religiøse Erkjendelse aldrig er bleven ham klar og den re¬

ligiøse Følelse, ja endog kun sædelig Følelse, ingensinde er vakt hos ham; og

under saadanne Forhold finder Attestanten det let forklarligt, at Tiltalte, med

et af Naturen sangvinsk cholerisk Temperament, tidlig lod sig hendrage ad den

Forbrydelsernes Vei, der bragte ham i den ulykkelige Forfatning, hvori han

først lærte Tiltalte at kjende, hensiddende allerede paa fjerde Aar i Varetægts¬

fængsel som tiltalt for forskjellige Forbrydelser. Hvor under saadanne selv¬

voldte Lidelser sophistiske Undskyldninger ikke længere formaae at bortraisonnere

Samvittighedens paatrængende Bebreidelse, medens Hjertet dog hverken yd¬

mygt hengiver sig til sand Angers luttrende Smerte, eller fatter Mod til at

gribe og tilegne sig Evangeliets trøstefulde Forjættelser, der — mener Atte¬

stanten — fremkaldes saare naturligt en Siælens Bølgen mellem dorsk Sløv¬

hed og dyb, undertiden vild Forivivlelse, og det er netop den Tilstand, i

hvilken han troer at have sundet Tiltalte i de Aar, han har besøgt ham i

Arresten. Tiltalte har vel sagt „ja“ til hvad der er ham foreholdt for at

bringe ham til den rette Synds Erkjendelse, men enten har det ikke syntes at

komme ham fra Hjertet, eller han undertiden har brudt ud i dyb Fortvivlelse

og forsikkret, at hans Elendighed stod for hans Tanker Dag og Nat, uden

at lade ham Ro, og uden at hans Forsøg paa at bede kunde lykkes saa at

der kunde komme Haab i hans Sjæl. Naar Tiltalte adspurgtes om Be¬

væggrundene til det Mord, han havde begaaet, har han ogsaa stedse anført

hiin Fortvivlelse som den væsentligste; han følte sig betaget af en indre Bit¬

terhed, en Vrede mod hele Verden, som han maatte give Luft, og han følte sig

derhos saa ulykkelig, at enhver Forandring, om end gjennem Døden, syntes at

maatte bringe ham Lettelse; hvortil, efter hans Yttringer, endnu kom legem¬

ligt Ildebefindende. Attestanten har ingensinde bemærket egentlig Sindsfor¬

virring hos Tiltalte, men vel en Uro, der bevægede Attestanten til at ønske

under hans Besøg hos Tiltalte Vagt i Nærheden, og skjøndt han ikke anseer

Tiltalte for utilregnelig med Hensyn til det begaaede Mord, troer han dog,

at det lange Ophold i Varetægtsarresten bærer sin Deel af Skylden.

Af den af de ovennævnte Læger over Christen Rasmussens Liig af¬
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holdte legale Obductionsforretning fremgaaer, at der paa den høire Side af

Ligets Hals forefandtes tre parallele, linieformige Suggillationer, de tvende

øverste i en Afstand fra hinanden af omtrent 1 Tomme, og af hvilke den

øverste var svagere og mindre kjendelig, den mellemste derimod forbunden

med en tydelig Excoriation, idet Huden manglede i en Brede af omtrent

1 Linie og i en Længde af henved 1½ Tomme, og havde den øverste af

dem sit Sæde umiddelbart under Randen af den bagerste halve Deel af

Underkjæben, hvorhos hver af dem havde en Længde af omtrent 1½ Tomme;

den nederste var i en Afstand af 4a 6 Linier fra den mellemste og mindre

tydelig end denne, men dog forbundet med en overfladisk Excoriation efter

hele sin Længde, der omtrent beløb sig til 1 Tomme; de to nederste Sug¬

gillationer vare omtrent lige under den øverste. Paa den venstre Side af

Halsen fandtes ligeledes to linieformige parallele Suggillationer i en Afstand

af 4—6 Linier fra hinanden, som strakte sig fra den forreste Deel af Halsen

til henimod Nakken, hvor de bleve utydelige, men ingen af dem var forbunden

med Excoriation. Paa den forreste Deel af Halsen fandtes desuden tre

Excoriationer af en mørk Farve, ligesom der paa den høire Kind fandtes

en Excoriation omtrent af en lille Negls Størrelse og nedenfor en linie¬

formig aldeles overfladisk Excoriation af omtrent 1 Tommes Længde, som

strakte sig ovenfra nedad.

Saavel af denne ydre som af en indre Undersøgelse af Liget have

Lægerne udledet:

1) at de paa sammes Hals forefundne parallele linieformige Suggillationer

tilligemed den forefundne betydelige Blodoverfyldning i Karrene i Hjer¬

nens Hinder og Substants paa en afgjort Maade godtgjøre, at Christen

Rasmussens Død er bevirket ved Sammensnøring af Halsen;

2) at med Hensyn til Maaden, hvorpaa Sammensnøringen af Halsen er skeet,

taler Alt, hvad der er fundet ved Obductionen, for at samme er skeet

paa den i Forhørerne oplyste Maade, samt at de parallele linieformige

Suggillationer paa begge Sider af Halsen synes at være frembragte

ved Indtrykket af den Rem, hvormed Tiltalte har sammensnøret den

Afdødes Hals, hvilke Sugillationers Antal, forskjellige Betydelighed

og forskjellige Afstand fra hinanden kun kan forklares ved at antage,

at Remmen under Sammensnøringen ikke hele Tiden har indtaget den

samme Plads, men at den først har været anbragt længere nede og

siden er gledet høiere op, samt at Sammensnøringen ikke har været lige

stærk hele Tiden og at Remmens Tryk ikke har været jevnt;

3) at Liget iøvrigt aldeles ingen Spor af nogensomhelst sygelig Tilstand

frembyder, som kunde have bidraget til eller fremskyndet Døden.
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Sluttelig erklære Obducenterne de ved Tiltaltes Angreb frembragte Læ¬

sioner for at være den eneste og udelukkende Aarsag til Christen Rasmus¬

sens Død.

Foruden det ommeldte Mord har Tiltalte gjort sig skyldig i nogle og

fiirsindstyve Tyverier, hvoraf henved 30 have været forbundne med Indstig¬

ning eller Indbrud, og af disse ere atter endeel forøvede om Natten; Straf¬

fen for samme vilde imidlertid abforberes i Strafsen for det begaaede Mord.

Det fortjener derhos at bemærkes, at Tiltalte tillige er overbeviist om, i

Forening med den Medtiltalte Frederik Hansen Berggreen at have begaaet tvende

grove Forbrydelser i det Slesvigske hvilke imidlertid som ikke paadømte i

de foregaaende Instantser, ei heller kom under Høiesterets Paakjendelse. Af

disse, der forøvedes i Januar 1845, bestod den ene i at Tiltalte gjennem

en Luge om Natten skaffede sig Adgang til den eenligtboende, 7Oaarige Enke

Ane Kirstines Huus i Heils, hvor han ved Trudsler og Slag i Hovedet

med en Steen tvang hende til at indlade Berggreen, og de derefter frarø¬

vede hende over 200 Rd. Cour. samt ved Bortgangen bandt hendes Hænder

og Fødder. Den and en Forbrydelse blev begaaet i Taps, hvor han med

Berggreen, ved at ituslaae en Rude, om Natten skaffede sig Indgang i en

Skolelærers Huus og der borttog nogle Sølvskeer og Nøgler; da imidler¬

tid Folkene vaagnede, undløb de begge, men affyrede, da de i en Afstand

tiltaltes af Beboerne, deres, dog ikke skarpladte, Pistoler imod dem.

Ovoad generalia bemærkes, at Tiltalte, en Søn af Huusmand Ras¬

mus Nielsen og Hustru Maren Nielsdatter, er født den 12te Januar 1817

og at han viste god Flid og Opførsel under Forberedelsen til hans Confir¬

mation, som foregik den 10de April 1831; hvorefter han tjente paa forskjel¬

lige Steder, men havde et slet Rygte, da han mistænktes for nogle Tyverier.

En Person, hos hvem Tiltalte tjente i 1834, har om ham attesteret, at

hans Opførsel ikke var den bedste og at man aldeles ikke kunde stole paa

ham, naar man ikke havde ham under Øinene, samt at han var me¬

get hengiven til Kortspil, og havde Ord paa sig for fra den tidligste Al¬

der af at have været en uregjerlig og ondskabsfuld Dreng, ligesom hans

onde Sind ved mange Leiligheder viste sig medens han tjente Attestanten.

Ved Lunde Skam og Skovby Herreders Extrarets Dom af 18de October

1836 blev han, som da var 20 Aar gammel, for første Gang begaaet Ty¬

veri anseet med 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød; ved Odense

Herreds Extrarets Dom af 8de April 1837 ansaaes han for anden Gang

begaaet Tyveri med 3 Aars offentligt Arbeide; under 18de Decbr. 1840 er

han ved den slesvigske Overcriminalrets Resolution, for tredie Gang begaaet

Tyveri under graverende Omstændigheder, anseet med 3 Aars Tugthuusar¬
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beide, og endelig er han den 1ste Juni 1844 ved Odense Kjøbstads Extrarets

Dom, for Vold mod en Politibetjent, anseet med 4 Gange 5 Dages Fængsel

paa Vand og Brød.

Ifølge det Anførte var Tiltalte ved sin egen med Sagens øvrige Om¬

stændigheder stemmende Tilstaaelse overbeviist om forsætligen og efter fore¬

gaaende Overlæg at have ombragt Huusmand Christen Rasmussen ved

Qvælning, og da det efter de Oplysninger, Sagen indeholdt, og navnligen

de afgivne Lægeerklæringer, ikke kunde antages, at han paa den Tid, han

udførte Mordet, havde været i en Sindstilstand, der udelukkede Tilregnelig¬

hed, samt da han havde været motiveret til Gjerningen fornemmeligen eller

ialtfald tildeels ved Hævnlyst mod den Myrdede, og Betingelserne for An¬

vendelsen af Fdgn. 18de Decbr. 1767 saaledes ikke vare tilstede, saa maatte

Høiesteret billige, at han ved den indankede Landsover= samt Hof= og Stads¬

rets Dom af 7de Septbr. 1852 (der for hans Vedkommende stadfæstede den

i første Instants ved Odense Herreds Extraret under 11te Marts 1851 af¬

sagte Dom) var tilfunden Straf efter L. 6—9—1 cfr. Fdgn. 24de Septbr.

1824, og bemeldte Dom blev derfor forsaavidt stadfæstet.

Skjøndt Tiltalte saaledes ikke kunde undgaae at dømmes som nævnt,

formeente dog en Minoritet blandt de Tilforordnede i Høiesteret, at der i Sa¬

gen vare Omstændigheder, som talte for at indstille ham til Hans Majestæts

Naade, i hvilken Henseende de allerunderdanigst anførte:

1) at Forsættet er fattet under en ved en fleeraarig Hensidden i en maa¬

delig Arrest, hvis Langvarighed ikke allene kan tilskrives Tiltalies eget

Forhold, svækket og af sygelige Affectioner ledsaget Legemstilstand og i

en ved gjentagne Samtaler med hans Medarrestanter om det Ønskelige

for dem i at komme af med Livet fremkaldt mørk, til Fortvivlelse grænd¬

sende Sindsstemning, der, skjøndt den ikke kunde fritage ham for Til¬

regnelighed, dog i nogen Grad maa bidrage til at nedsætte hans Brøde;

at, om ikke Livslede har været det eneste Motiv eller Hovedmotivet til2)

Misgjerningen, hvilket vilde gjøre Livsstraf uanvendelig, dog et levende Ønske

om at miste Livet, der, da Gjerningen blev begaaet, fremstillede sig for

ham som næsten utaaleligt, har været et væsentligt medvirkende Motiv,

hvilket ogsaa bestyrkes derved, at ligesom han uopfordret strax har an¬

givet sig som Morderen, saaledes vidne ogsaa de Omstændigheder, hvor¬

under Gjerningen er forøvet, om at det ei har været hans Agt at

skjule samme hvortil kommer, at han har acqviesceret ved den ham i

foregaaende Instants tilfundne Livsstraf, hvorfor dennes Anvendelse i

alle Tilfælde maa ansees mindre tilraadelig;

3) at det af ham opgivne Hovedmotiv, at strafse den Myrdede for den
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ødelæggende Fordærvelse, han havde bragt over sin Steddatter, for hvil¬

ken Tiltalte havde fattet Godhed ikke udspringer hverken af Ondskab

eller af Hensyn til egen Fordeel, men af en ikke unaturlig Indignation

over en oprørende Forbrydelse; og

4) at den Aflivede var en fra Livet dømt Forbryder, hvilket kunde for¬

mindske det Forbryderiske i hans Øine, idet det Liv, som han berøvede

den Myrdede, allerede var forbrudt og han derfor kunde efter sin Stem¬

ning maaskee ogsaa forestille sig, at det ikke heller af den Myrdede til¬

lagdes megen Værd; samt

at han efter Arrestforvarer Jensens Forklaring, der vel ikke har kunnet5)

constateres men hvis Rigtighed der ikke er Grund til at betvivle,

har ⅓e Time før Mordet blev begaaet begjært sig flyttet fra den Ar¬

rest, hvori han sad med den Myrdede, hvilket taler for at han har

vaklet i sin forbryderske Beslutning eller maaskee da villet vige tilbage

for Forbrydelsen og gjort et Skridt i den Retning.

Paa disse Grunde indstillede en Minoritet af de Tilforordnede aller¬

underdanigst, at Tiltalte allernaadigst maatte eftergives Livsstraffen mod at

hensættes til Tugthuusarbeide paa Livstid under streng Bevogtning.

Da Justitsministeriet imidlertid, efter Beskaffenheden af Forbrydelsen,

med Høiesterets Pluralitet maatte være af den Formening, at Livsstraffen

paa Tiltalte burde fuldbyrdes dog saaledes, at det skjærpende Tillæg om,

at hans Hoved skulde sættes paa en Stage, bortfaldt, blev der i Overens¬

stemmelse hermed gjort allerunderdanigst Indstilling, og efterat Sagen derpaa

var foredraget i det Geheime Statsraad, behagede det Hans Majestæt ved

allerhøieste Resolution af 8de Februar sidstl. at befale den idømte Livsstraf

fuldbyrdet saaledes, at hiint skjærpende Tillæg bortfalder.

Lovgivning.

Under 15de April sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark angaaende Ophør af de i

§§ 5 til 8 i Loven af 26de Juli 1853, om Ophævelse af Toldfor¬

skjellen mellem Danmark samt Slesvig og Holsten, nævnte midler¬

tidige Indskrænkninger for Samfærdslen med Holsten:

Henhold til Loven af 26de Juli 1853 om Ophævelse af Toldfor¬I

skjellen mellem Danmark samt Slesvig og Holsten, § 9, har det under Dags

Dato allernaadigst behaget Hans Majestæt Kongen allerhøist at bestemme,

at de i bemeldte Lovs §h 5 til 8 nævnte midlertidige Indskrænkninger for

Vareførselen mellem Danmark og den toldpligtige Deel af Hertugdømmet
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Holsten, samt de med dette Hertugdømme toldforbundne fremmede Enclaver,

skulle ophøre fra nærværende Bekjendtgjørelses Modtagelse ved hvert Toldsted

især at regne.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning og Iagttagelse for alle

Vedkommende, med Tilføiende at som Følge heraf kommer for Fremtiden

Bestemmelsen i den ovennævnte Lovs § 4, hvisfølge Vareførselen mellem
Danmark og den toldpligtige Deel af Holsten med Enclaver er stillet under

samme Vilkaar som Vareførselen mellem Danmark og Slesvig, til fuld An¬

vendelse.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Fra Autoriteterne i Vestindien er der til Finantsministeriet indkommet

Beretninger, der gaae til 31te Marts. Ifølge disse var der fremdeles i

Tidsrummet fra den 16de til 29de Marts paa St. Jan bortrevet 14 Men¬

nesker af Cholera paa Plantagen Abramsfaney, saa at Antallet af Cholera¬

dødsfald paa denne Ø beløber ialt 192. Paa St. Thomas var der anmeldt

et Choleradødsfald den 18de og et den 20de Marts. Sundhedstilstanden

paa St. Croix var særdeles god. Med Hensyn til Qvarantaine=Foranstalt¬

ningerne paa sidstnævnte Ø havde Gouvernementet ikke anseet det tilraadeligt

endnu at gjøre nogen Forandring, med Undtagelse af Qvarantainetidens For¬

kortelse til 5 Dage for Fartøier fra St. Thomas. Efter Bortreisen af de

sidste danske Stibe fra St. Croix føltes endnu Mangel paa Skibsrum til

Øens Produkter. Det var blevet tilladt et Hamborgerskib at komme fra

St. Thomas med 5 Dages Qvarantaine for at indtage en Ladning Sukker

og Rom til London.

Høsten skred rask frem, men man savnede Regn for de i Væxt staaende

Sukkermarker. Der havde fundet flere Ildebrande Sted af Sukkermarker, dog

ikke af stor Betydenhed, og kun i meget faa Tilfælde havde der kunnet være

nogen Mistanke om forsætlig Paasættelse af Ilden, der i Almindelighed hid¬

rørte fra Uforsigtighed og Skjødesløshed. Derimod bleve den dHrr. Lang

og Cormick tilhørende Plantage Adventures Værker (Koge= og Destilleer¬

bygningen med Dampmastineri samt Kyringshuset) afbrændte Natten imel¬

lem den 20de og 21de Marts ved Ildspaasættelse. Det var lykkedes at

udfinde de to Gjerningsmænd og faae deres Tilstaaelse; Motivet syntes at

have været for den Ene at skade Forvalteren af Plantagen i Anledning af
en forefalden Tvistighed, der forøvrigt Dagen iforveien var bleven afgjort

ved Forlig for Politiretten, og for den Anden, der var Hovedmanden, at

hindre Undersøgelse om et af ham begaaet Tyveri. Siden Afbrændelsen af Plan¬

tagen River's Værker for 21 Aar siden, vare ingen Plantageværker afbrændte

paa nogen af de tre Øer indtil denne Ildebrand. Arbeiderne paa Plantagen

og alle omliggende Eiendomme viste megen=Iver for Ildens Slukning.

Justitsministeriet.

Under 10de April sidstl. er af Justitsministeriet udfærdiget følgende Be¬

kjendtgjørelse:

Følgende Lande, Stæder og Øer, blive efter de sidste hertil indkomne

officielle Beretninger indtil videre at ansee for smittede af den orientalske Pest:
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a) Tripolis. b) Alexandria. c) Damiette. d) Constantinopel. e)

1) Marocco. 8) Smyrna. h) Øen Candia.Tunis.

For mistænkte med Hensyn til den orientalske Pest ansees:

a)Alle tyrkiske og græske Havne, med Undtagelse af de som smittede

foranførte.

Det Afrikanske Barbaries øvrige Havne og Stæder.b)

Ligeledes bekjendtgjøres i Henhold til Loven af 10de Marts 1852 § 3,

at ifølge de sidste hertil indkomne officielle Beretninger ere indtil videre at

ansee for smittede af den gule Feber:

Staden Maracaibo i Republiken Venezuela.a)

b) Staden Bahia i Brasilien.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Et Toldcontrolleur=Embede i Kjøbenhavn,

hvortil er henlagt en aarlig Gage af 1000 Rd. Opslaaet vacant den
20de April.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Resen og Humlum

Sognekald i Ribe Stift. Reguleringssum 941 Rd Ny Ansættelse 256

Rd.— Allested og Veile Sognekald i Fyens Stift. Reguleringssum 1070

Rd. Ny Ansættelse 260 Rd. —Landet Sognekald paa Thorseng. Re¬

guleringssum 1170 Rd. Ny Ansættelse 285 Rd. Opslaaede vacante

den 19de April.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Bregninge Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1) Korntienden af

Sognets 243 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør 54 Tdr. Rug, 54 Tdr.

Byg og 72 Tdr. Havre. 2) Offer og Accidentser c. 400 Rd. 3) Præste¬

gaarden staaer for Hartkorn 6 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 1½ Alb., med et

Areal af c. 631 Tdr. Land, hvoraf 2 Tdr. ere Underskov og 3½ Tdr. Have.

Avlingen er bortforpagtet til Aaret 1861 mod en Afgift af 50 Tdr. Rug

og 50 Tdr. Byg, betalte efter Kapitelstaxten, 40 Tdr. Havre in natura,

5 Kander sød Melk daglig om Sommeren, 3 Kander om Vinteren, 20 Læs

Gjødning til Haven og Fourage til 2 Heste. Kaldet har af Stamhuset
Thorsengs Skove aarligen erholdt 3 a 4 Favne Brænde paa Roden.

Udgifter: 1) Amtsstueskatter 84 Rd. 2) Communeafgifter 26 Rd. 3) Lande¬

modsexpenser 6 Rd. — Præstegaarden, som er i anordningsmæssig Stand

indløses med 500 Rd. — Enkepension bliver at udrede.

Særslev Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1) Korntienden ud¬

gjør 106 Tdr. Rug, 137 Tdr. Byg og 107 Tdr. Havre. 2) Qvægtienden

46 Rd. 75 ß. 3) Indtægt af Mensalgods 60 Rd. 4) Offer og Acci¬

dentser 317 Rd. 5) 2 Maal Melk og 1 Snees Æg af hver Gaard.

6) Renter af Kapitaler m. v. 64 Rd. 7) Præstegaardens Hartkorn er 11

Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 14 Alb., med et Areal af 80 Tdr. Land god Jord

og deraf lidet Eng. — Udgifter: Skatter og Communeafgifter 210 Rd.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 11te April er constitueret Toldskri¬

ver F. C. Orlamundt allernaadigst beskikket til Toldskriver i 2det Toldskriver¬
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contoir ved Kjøbenhavns Toldsted. Under 12te s. M. er Toldcontrolleur i

Kjøbenhavn H. C. Krag allernaadigst beskikket til Toldcontrolleur i Aalborg.

Under Justitsministeriet. Under 10de April er Fuldmægtig i In¬

denrigsministeriet I. A. F. Bagger allernaadigst beskikket til Byfoged i

Varde og Herredsfoged i Øster= og Vester=Herreder. Under 12te s. M. er

Exam. juris C. P. Petersen allernaadigst bestikket til Underfoged, Politi¬

fuldmægtig og Vægterinspecteur i Helsingør, samt til Kystpolitiadjutant hos

Kystpolitiøvrigheden i Helsingørs Hoveddistrikt.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 10de April er

Stiftsskriver og Forvalter ved Roeskilde Domkirke, Kammerraad C. Hansen,

Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Justitsraad, med Rang i

5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. Under 12te s. M. er Adjunct

ved Sorø Akademies Skole og Opdragelsesanstalt, P. C. Götzsche, aller¬

naadigst beskikket til Sognepræst for Næsby og Tyvelse Menigheder i Sjæl¬

lands Stift. Under 15de s. M. er constitueret Feltpræst i Hertugdømmet

Holsten, C. V. Blume, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Sneiberg

og Tjørring Menigheder i Ribe Stift; Sognepræst for Allested og Veile

Menigheder i Fyens Stift, Th. Potter, til Sognepræst for Blidstrup Menig¬

hed i Sjællands Stift. Under s. D. er Professor. i Theologien ved Kjø¬

benhavns Universitet, Hofprædikant, Dr. theol. H. L. Martensen, Ridder

af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Biskop over Sjællands Stift.
hidtil¬Under Indenrigsministeriet. Under 19de April er det paa
Forli¬værende borgerlig Raadmand, Landvæsenscommissær samt Tiende= og

gelsescommissær G. Fritz faldne Valg til fremdeles for et Tidsrumaf 8

Aar at være borgerlig Raadmand i Roeskilde allerhøist stadfæstet. Under

D. er der meddeelt allerhøieste Confirmation paa en af Magistraten i Aal¬s.

for F. Søeborg udfærdiget Bestalling som Mægler sammestedsborg

Under Marineministeriet. Under 17de April er Cadetunderofficeer

O. Suenson allernaadigst udnævnt til Secondlieutenant i Søetaten.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 11te April

er Amtsforvalter i Apenrade Amt P. M. Worsaae allernaadigst udnævnt

til virkelig Kammerraad.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 20de Marts er Bestyrelsen af Forst= og Jægermester=Posten for Her¬

tugdømmet Holsten allernaadigst overdraget Forstmester C. L. v. Cossel, Rid¬

der af Dannebroge, indtil videre ved Siden af Forst= og Jægermester=Posten

i Hertugdømmet Lauenborg. Under s. D. er Hofjægermester, Overførster F.

C. F. v. Varendorff, Ridder af Dannebroge, allerhøist udnævnt til Over¬

førster for 1ste Holstenske Forstinspection; Hofjægermester og Overførster E.

C. G. Friherre v. Pechlin i Trittau til Overførster for 2den Holstenske Forst¬

inspection; og Forstraad C. F. Kiene, Dannebrogsmand, til Overførster for

3die Holstenske Forstinspection. Under s. D. er Kammer=, Forst= og Iagt¬

junker, Overførster G. P. Clausewitz, i Naade og med Pension allerhøist

entlediget som Overførster for den forrige Pløener Inspection. Under s. D.

er Valget af Hovedpræst i Neuenkirchen i Provstiet Norddithmarsken. H. I.

C. Krah til anden Compastor ved Altstädter=Kirken i Pløen allernaadigst

stadfæstet.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 15de April sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov om Afhændelse af Frederiksgave Hovedgaard med Tilhø¬

rende:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Finantsministeriet bemyndiges til ved offentlig Auction at afhænde Fre¬

deriksgave Hovedgaard med tilhørende Møller, Skove og Tiender, naar der

ved Afhændelsen kan opnaaes en Kjøbesum, der staaer i et for Statskassen

fordeelagtigt Forhold til den rene Indtægt, der af disse Eiendomme, som

Statseiendomme, efter muligst nøiagtig Beregning kan udbringes.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 15de April sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Lov for Kongeriget Danmark angaaende Ophævelsen af de

ifølge Forordning af 1ste Mai 1838 § 52 vedblevne Toldbegunsti¬

gelser:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Følgende efter Forordningen af 1ste Mai 1838 § 52 vedblevne Told¬

begunstigelser ophøre den 1ste Januar 1855:

1. Den Eierne af Raadvaddams Mølle ved Privilegium af 5te Mai 1759
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tilstaaede og ved Confirmationsprivilegium af 17de November 1841,

til at gjælde indtil videre, fornyede Toldfrihed for Staal og Steenkul

samt Indførsel mod 1 Told af 150 Skpd. Stang= Baand= eller Plade¬

jern, til de derværende Fabrikers Brug.

Den Toldfrihed for forskjellige Materialier, hvoraf Dug= og Tøimager¬2.

laugsmestre hidtil have været i Besiddelse.

3. Den Tøimagerlaugsmestrene ved allerhøiste Resolution af 19de Januar

1820 bevilgede Indførsel mod dobbelt Transittold af kæmmet Uldgarn

til deres Fabrikbrug.

Den Kattuntrykkerne ifølge allerhøieste Resolution af 17de Octoker4.

1821 tilstaaede Eftergivelse af den halve Indførselstold af hvide Kat¬

tuner til Trykning.

5.Den Frederiks Hospital i Kjøbenhavn ved allerhøieste Resolution af

9de Juni 1759 tilsagte Toldfrihed for 4 Oxehoveder fransk Spiritus

til Apothekets Laboratorium.

Den Kronborg Geværfabrik ved allerhøieste Resolutioner af 10de Marts6.

og 26de April 1779 givne Tilladelse til aarligen toldfrit at indføre

200 Skpd. fremmed Jern.

§ 2.

Den Toldfrihed, som Kjøbebrev af 3die Mai 1769 indrømmer Kron¬

Geværfabrik for de til Værket uomgængeligt fornødne Materialier, medborg

Undtagelse af fremmed Jern m. m., ophører mod et af Regjeringen, efter

Overenskomst fastsat, eller, i Mangel deraf, ved uvillige Mænds Skjøn be¬

stemt, Vederlag.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 15de April sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet Lov

om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1853—54, hvilken Lovs Indhold

her meddeles i følgende Uddrag:

§ 1.

I Finantsaaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854 bevilges som

Tillæg til Statsudgifterne en Sum af 89,419 Rd. 26 ß. til de i §§ 3—11

nævnte Udgifter. Desuden bevilges til Udgift de i §§ 2 og 10 nævnte

Summer, som forlods afholdes af de tilsvarende Statsindtægter.

§ 2.

Udgifterne ved Domainevæsenet forøges med nedenstaaende 6,976 Rd.

64 ß., som forlods afholdes af Domaineintraderne:
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Rd. ß.

1) ad I. Landvæsenet 168. 64.

2) ad II. Skov= og Iagtvæsenet 5,236. 24.

3) ad III. Til Bygningsarbeider under Domainedirectoratet 1,571. 72.

6,976. 64.Jalt

§ 3.

som Kongeri¬Til det Kongelige Huses Apanager bevilges endvidere,

gets Andeel, 2 af 1,333 Rd. 32 ß., 800 Rd.

§ 4.

Til Udenrigsministeriet ad B. b. „Andre Udgifter“ bevilges endvidere,

som Kongerigets Andeel, 2 af 7,430 Rd. 56 ß., 4,458 Rd. 34 ß.

§ 5.

Til Indenrigsministeriet bevilges endvidere nedenstaaende 12,722 Rd.

73 ß., hvoraf, som Kongerigets Andeel, 2 af 13,816 Rd. 48 ß., med

8,289 Rd. 86 ß., og særligt for Kongeriget 4,432 Rd. 83ß.:

Rd. ß.

ad A. Indenrigsministeriet.
1) ad a. 290.Ministeriets Understøttelseskasse

2) 500.ad n. Til Landvæsenets Fremme . .

ad t. Veivæsenet3) 2,962.* * *4

47. 51.4) ad u. Kanal= og Havnevæsenet*

5) ad v. De Kongelige Bygninger . . ... 8,289. 86.

ad B. Island.

6) ad a. 2. Andre Udgifter, Indenrigsministeriet vedkom¬
633 Rd. 32 ß.mende

633. 32.

—37Jalt B.icc. 73.

§ 6.

Til Justitsministeriet bevilges et Tillæg af nedenstaaende 19,697 Rd.

72 ß.:

Rd.ß.
—

1) ad B. Justits= og Politivæsenet. 18,577. 10.

2) ad D. Medicinalvæsenet* 182. 62.

3) ad E. Forskjellige Udgifter. 938.

Jalt 19,697. 72.

§ 7.

Til Ministeriet for Kirke= ogUnderviisningsvæsenet bevilges et Tillæg

af nedenstaaende 247 Rd. 57 ß., som afholdes af Statskassen, samt for

Sorø Akademies Vedkommende nedenstaaende Tillæg af 4,017 Rd. 4 ß.,

som afholdes af Akademiets egne Indtægter:
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Rd. 6.

1) ad E. c. Det Kongelige Theater og Capel .. 247. 57.

Jalt 217. 57.

2) Til Sorø Akademi 4,017. 4.** 2

Jalt 4017. 4.

§ 8.

Til Krigsministeriet bevilges endvidere Kongerigets Andeel,31 af 67,000

Rd., med nedenstaaende 40,200 Rd.:

Rd.

1) ad 3. Lønninger med Bespiisningstillæg til Underklas¬

36,600.serne, Kongerigets Andeel 3 af 61,000 Rd.

2) ad 19. Uforudselige og ubestemte Udgifter, ligeledes 7
3,600.af 6,000 Rd.

40,200.Jalt

§ 9.

Til Marineministeriet bevilges endvidere, som KongerigetsAndeel, *

af 2,905 Rd. 78 ß., nedenstaaende 1,743 Rd. 47 ß.:

Rd. ß.
ad C. Til Instituter, som staae udenfor Flaaden, men hvis

Bestyrelse er underlagt Marinen:

1) ad 1. a. Lodsvæsenet, Kongerigets Andeel, 2
af 800 Rd.. 480.

2) Omkostningerne ved Søofficerers Møde ved Ses¬

sionerne, ligeledes 35 af 2,105 Rd. 78 ß. 1,263. 47.

Jalt 1,743. 47.

§ 10.

Til Finantsministeriet bevilges endvidere, som Kongerigets Andeel, 3

af 450 Rd., med nedenstaaende 270 Rd., som afholdes af den almindelige

Statskasse, samt ligeledes nedenstaaende 200 Rd. og 19,275 Rd. 15 ß.,

der forlods afholdes af de tilsvarende særlige Indtægter:

Rd.

1) ad A.Finantsernes Centralbestyrelse:

ad d. Møntvæsenet, Kongerigets Andeel 2 af
450 Rd. 270.* * *

Generaltolddirectoratet:2) ad B.

ad a. Overbestyrelsen og Contoirerne 1. Gager

og Lønninger 200 Rd.
**

der forlods afholdes af Told= og
Brænderi=Intraderne.

3) ad C. Postvæsenet:

ad b. Brev= og Pakkeposten 19,275 Rd. 15ß.
der forlods afholdes af Postintraderne.

Til Udgift for Transport= og Befordringsvæse¬

nets Fond bevilges endvidere 1550 Rd.
270.Jalt
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§11.

Til overordentlige Statsudgifter bevilges endvidere nedenstaaende 9,279

Rd. 31 ß., hvoraf, som Kongerigets Andeel, * af 11,125 Rd. 27 ß., med

6,675 Rd. 16 ß., og særligt for Kongeriget 2,604 Rd. 15ß.:

Rd. ß.
A. 1. Tilbagebetalinger af erlagte Kjendelser til Landmi¬

lice= og Søindrulleringsfondene m. m.. 338. 87.* *

2.Godtgjørelser for falske Mønter 65. 24.

3. Til Ombygning af den største af Sønderbroerne

ved Randers, endvidere 1,600.
4. Til Trykning af de i Loven af 7de September 1853,

angaaende de i Krigsaarene 1848—51 præsterede

militære Fribefordringer, § 4, omhandlede Blanketter 600.

B. Forskud og Laan til Communer og offentlige Foran¬

staltninger:

Til Indkjøb af en Byggeplads til en Helbredelses¬

anstalt for Sindssvage i Østifterne, endvidere,

Kongerigets Andeel, 26 af 7,000 Rd.* 4,200.

Det Beløb, som efter endelig Opgjørelse tilkommer for¬C.

henværende Gouverneur for de ostindiste Besiddelser,

Conferentsraad Hansen, og afgangne Skolelærer i Tran¬

quebar, Eibyes Bo, Kongerigets Andeel 2 af 4,125
2,475. 16.Rd. 27 ß. *

Jalt N2rid. A.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 15de April sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende allerhøieste Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Gjen¬

nemførelsen af Toldeenheden i Kongeriget Danmark, Hertugdømmet

iSlesvig og Hertugdømmet Holsten, samt adskillige Forandringer

Toldforordningen:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Vore allerhøieste Patenter af 18de August 1852

angaaende Forandringen af § 76 i Toldforordningen af 1ste Mai 1838,

samt af 24de Septbr. 1852 angaaende Ophævelsen af Forbudet i Toldfor¬

ordningen af 1ste Mai 1838 § 4 mod Udførselen af Kampesteen, og af

26de Juli 1853 angaaende Gjennemførelsen af Toldeenheden i Kongeriget

Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmet Holsten, saavelsom tvende

Udkast til to Patenter, respective angaaende en forandret Redaction af § 243

i Toldforordningen af 1ste Mai 1838, og angaaende Ophævelsen af Ind¬

førselstolden for Kornvarer og Rapsæd samt Nedsættelsen i Samme for

Gryn og Meel, have været forelagte Vore troe Provindsialstænder for Her¬
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tugdømmet Slesvig, og efterat de af disse derover afgivne Betænkninger

have været Os allerunderdanigst foredragne byde og befale Vi herved som

følger:

§ 1.

Den nærværende Patent vedføiede Tarif kommer til Anvendelse for alle

deri opførte Varer ved Indførselen til Hertugdømmet Slesvig.

§ 2.

Den i § 34 i Toldforordningen af 1ste Mai 1838 fastsatte Godtgjø¬

relse for raffineret Sukker, som udføres til fremmed eller toldfrit indenlandsk

Sted, er ophævet.

For Candis, Raffinade, Melis og hvidt Lumpensukker, som udføres til

fremmed eller toldfrit indenlandsk Sted under indenlandske Raffinadeurers

Forsikkring paa Tro og Love om dets indenlandske Tilvirkning, tilbagebeta¬

les, som Godtgjørelse for Tolden af det dertil anvendte Raasukker, 3 Rd.

pr. 100 Pund, naar Udførselen ikke skeer i mindre Partier end 100 Pund

hver Gang og Godtgjørelsen kræves inden 3 Maaneder fra Udførselsdagen.

§ 3.

Det i Toldforordningen af 1ste Mai 1838 §4 indeholdte Forbud mod

Udførselen af Kampesteen, der ved allerhøieste Patent af 9de Juni 1847 § 2

foreløbig blev hævet for 5 Aar med Hensyn til kløvede og tilhuggede Steen

mod Erlæggelse af en Udførselstold af 8 Rd. for 1 Cubikfavn, ophæves

herved aldeles, og bliver for Fremtiden ved Udførselen af Kampesteen ingen

Udførselstold at erlægge.

§ 4.

Udførselstolden af Hornqvæg og Kalve er ophævet.

§ 5.

Udførselstolden af Klude fastsættes til 1 Rd. 48 ß. pr. 100 Pd.

§ 6.

Den for visse indenlandske ogfremmede Varer anordnede Toldstempling

er ophævet, undtagen for Spillekort.

§ 7.

Wandsbeck i sin Tid tilstaaede Told¬De Staden Altona og Flækken

begunstigelser, der nu ogsaa ere ophørte for Hertugdømmet Holstens Ved¬

kommende, ere ophævede.

§ 8.

Den i § 76 af Toldforordningen af 1ste Mai 1838 indeholdte Be¬

stemmelse, at Smaating af en Værdi af under 2 Rd., som indgaae med

Fragtposterne fra Udlandet og over Toldgrændsen, ere fritagne for Toldangi¬
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velse og Tolderlæggelse, og maae udleveres Eierne af Postvæsenet, naar Told¬

embedsmændene ved Visitationen have overbeviist sig om ovennævnte ringere

Værdi, og have attesteret det paa Gjenparten af Postkartet, ophæves.

§ 9.

Indenlandske og fremmede fortoldede Gjenstande af alle Slags, Spille¬

kort i Henseende til Stempelafgiften og Skibe i Henseende til Tilkjøbsafgiften

herunder indbefattede, kunne indenfor Kongeriget Danmarks, Hertugdømmet

Slesvigs og Hertugdømmet Holstens samt de med sidstnævnte toldforbundne

fremmede Landsdeles toldpligtige Gebet forsendes afgiftsfrit under Iagttagelse

af Toldanordningernes almindelige Controlforskrifter.

§ 10.

Forordningen af 1ste 1838 § 243 omredigeres saaledes:

Fremmede og indenlandske toldpligtige Varer, forsaavidt til deres For¬

sendelse indenfor Toldgrændsen behøves Toldpasseer= eller Følgeseddel, confi¬

skeres, naar de uden saadan antræffes under Færdselen, hvortil Forsendelse

med Færgebaade eller Færgeskibe ogsaa henregnes. Derhos skal Fragtmanden

eller enhver Anden, der transporterer saadanne Varer, som og de, der føre

de nævnte Fartøier, erlægge Indførsels= eller Udførselstoldens dobbelte Be¬

løb i Mulkt. Ere Varerne belagte med Ind= og Udførselstold, beregnes

Mulkten efter den høieste Toldsats.

§ 11.

Bestemmelserne i Forordningen af 24de October 1837 angaaende Prøve¬

handelen ere atter traadte i Kraft for Hertugdømmet Slesvig og Hertug¬

tugdømmet Holsten med Hensyn til de efter 1ste Juni f. A. udstedte Ad¬

gangsbeviser.

§ 12.

Dette Patent træder strax i Kraft, og blive alle tidligere emanerede

Toldbestemmelser, der ere i Strid med nærværende Anordning, herved satte

ud af Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Med Hensyn til den det forestaaende Patent vedføiede Tarif henvises

til den i Departementstidenden for 1853 S. 676 — 688 meddeelte Tarif,

med hvilken den er ligelydende, kun med den Forandring, at Rigsmønt er

optaget istedetfor Rigsbank og Courant, og at der er skeet følgende Tilføi¬

ninger:
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Vægt, Oplagsqvantum.
Indførsels¬Fortoldnings=Gjen¬ Maal Thara.told eller

eller Til¬ Fra¬stande. Netto=Vægt.Stykketal. skrivning.

—

Rd. ß.

Boghvede, see Korn¬

varer.

Byg, see Kornvarer.
fri.Erter * * * *

Gryn:

— 1. 16.100 6af Hvede* * * * * li Foust. 12p6t.
— si Sække 3pCt.alle andre Slags 80.100 F * * * * * * *

Havre, see Kornvarer.

Hvede, see do.

Kornvarer, nemlig

Boghvede, Byg, Hav¬
fri.re, Hvede, Mais og Rug * * *

Mais, see Kornvarer.

Meel:

af Byg, Hvede, Mais
100 6og Kartoffler 1. 24.

* * i Foust. 12p6t

— i Sække 3pCt.48.100 ßalle andre Slags 4 * * ** * * *
u

fri.Rapsæd * * * *

Rug, see Kornvarer.

Vikker fri.* * * * * * *
* * * *

Under 15de April sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet et aller¬

høieste Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Brændeviins¬

brænderibeskatningen.

Med Hensyn til dette Patent henvises til det i Departementstidenden

for 1853 S. 445—454 meddeelte Patent, med hvilket det er ligelydende,

kun med den Forandring, at Rigsmønt er optaget istedetfor Rigsbank og

Courant, at Patentets Indledning er forandret saaledes: „Vi Frederik den

Syvende“ o. s. v. Gjøre vitterligt: „Efterat Vort allerhøieste Patent af

28de Mai 1853, angaaende Brændeviinsbrænderibeskatningen, har været fore¬

lagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig, og efterat den

af disse derover afgivne Betænkning har været Os allerunderdanigst fore¬

draget, byde og befale Vi herved som følger,“ og at Tilføiningen i Pa¬

tentets Slutning angaaende Forelæggelse for Provindsialstænderne er bort¬

faldet.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Forordning for Hertugdømmet Slesvig

angaaende Jodernes Forhold:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: I Henhold til de Forhandlinger, der tidligere have fundet
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Sted angaaende en Forbedring af Jødernes Stilling i Vort Hertugdømme

Slesvig, samt med Hensyn til Nødvendigheden af at der, som en Følge af

de nuværende Forhold, træffes Foranstaltning til Ophævelsen af den jødiske

Ret i Altona for bemeldte Vort Hertugdømmes Vedkommende, have Vi

ladet Vore troe Provindsialstænder for meerbemeldte Hertugdømme forelægge

til Betænkning et Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Jødernes Forhold, og efterat den af disse derover afgivne Betænk¬

ning har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale Vi herved

som følger:

Første Afdeling.

Om de i Hertugdømmet Slesvig hjemstedsberetligede Joders borgerlige

Forhold.

Titul I.

Almindelige Bestemmelser.

§ 1.

Almindelige Retsforhold.

Det skal under de i denne Forordning indeholdte Indskrænkninger være

Jøder, som enten ved Fødsel eller paa anden Maade have vundet Hjem¬

stedsret eller ogsaa i Fremtiden af Os erholde Tilladelse til at nedsætte sig

i Vort Hertugdømme Slesvig, tilladt der at tage Bopæl paa ethvert Sted

og ernære sig paa lovlig Maade. Derimod have de, forsaavidt der ikke ved

denne Vor Forordning deri gjøres Undtagelse, i enhver Henseende at rette

sig efter de i Hertugdømmet gjældende borgerlige Love og Institutioner; de

tør i intet borgerligt Anliggende beraabe sig paa modstridende jødiske Love

eller rabbinske Forskrifter og Sædvaner, og staae i alle Anliggender, som ikke

angaae deres Religionsforfatning eller Ceremonivæsen, under deres Opholds¬

steds Jurisdiction og Øvrighed.

Som Følge heraf ophæves for Vort Hertugdømme Slesvigs Vedkom¬

mende herved den jødiske Ret i Altona, og skulle de for samme muligen

svævende Sager gaae over til den Ret, ved hvilken samme efter nærværende

Forordnings Bestemmelser ville være at behandle. Med Hensyn til Jødernes

Begravelse har det sit Forblivende ved Anordning af 13de September 1804,

Patent af 27de Juli 1811 og Cancelli=Skrivelse af 2den Januar 1813.

§ 2.

Adgang til at vinde Borgerret.

De i Henseende til Borgerrettens Erhvervelse i de forskjellige Kjøbstæder

bestaaende Forskrifter gjælde i samme Grad for de jødiske som for andre Un¬

dersaatter. Borgerretten giver dem Ret til, naar de ellers besidde de dert i
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fornødne Egenskäber, at deeltage i Valget af og vælges til deputerede Bor¬

gere i Kjøbstæderne; dog ere de udelukkede fra al Deeltagelse i saadanne

Sager, som angaae Kirke og Skole.

§ 3.

Valg af et bestemt Opholdssted.

Enhver i Hertugdømmet hjemmehørende Jøde har at vælge sig et be¬

stemt Opholdssted.

§ 4.

Antagelse af Familienavne.

Hvert Aar har Politiøvrigheden for ethvert Sted eller Distrikt at op¬

tage en efter det sub Litr. A anførte Schema indrettet Fortegnelse over alle

der hjemmehørende Jøder, hvilken før Udgangen af Januar indsendes til Mi¬

nisteriet for Hertugdømmet Slesvig.

I disse Fortegnelser maa Enhver være anført med sit fulde Fornavn

og et Familienavn, som han senere ikke tør forandre og som herefter ufor¬

andret gaaer over paa hans Efterkommere.

§ 5.

Brug af det danske eller det tydske Sprog.

Jødernes Handelsbøger, naar der skal tillægges disse Beviiskraft i Over¬

ensstemmelse med Forordning af 14de Mai 1783, skulle føres i det danske

eller tydske Sprog og skrives med gothiske eller latinske Bogstaver, ligesom

ogsaa den ellers i Landet brugelige Tidsregning i samme bør benyttes.

Ogsaa skulle alle Embedsprotokoller, Lister og andre offentlige Doku¬

menter indrettes overensstemmende med denne Forskrift.

§ 6.

Bestemmelser om Ægteskabet.

De i Hertugdømmets Love grundede Hindringer for Ægteskaberne an¬

vendes ogsaa paa Jøderne. Den for Hertugdømmet ansatte jødiske Geistlige

har at gjøre sig bekjendt med de lovbestemte Ægteskabshindringer, og bliver,

saafremt han foretager en med Hensyn til en bestaaende Ægteskabshindring

uden særlig Dispensation utilladelig Vielse, belagt med den i Forordning

af 28de November 1800 om Lysning fra Prædikestolen og Vielse bestemte

Straf.

§ 7.

Skilsmisse.

Saavel Skilsmisse fra Bord og Seng som den formelige Ophævelse

af Ægteskabet tillades ikkun efter den i Hertugdømmet lovbestemte Form og

af almindelige lovlige Grunde.
§ 8.

Værnething i Ægteskabssager.

Jøderne have i Ægteskabssager saavelsom i andre Sager deres Værne¬
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thing ved deres Opholdssteds sædvanlige Domstole; dog have disse i deres

Kjendelser at tage Hensyn til Jødernes Religionsgrundsætninger og Ritual¬

love, forsaavidt de ikke indeholde Noget, som strider mod de almindelige

Lovforskrifter, og i tvivlsomme Tilfælde at indhente den for Hertugdømmet

ansatte jødiske Geistliges Betænkning.

Titul II.

Nærmere Forskrifter betræffende Nedsættelsen og Valget

af Næringsvei.

§ 9.

Videnskabelige Erhvervsgrene.

Jøderne have Adgang til videnskabelige Erhvervsgrene, navnlig til me¬

dicinsk og chirurgisk Praxis samt Fødselshjælp.

§ 10.

Handelsdrift.

Ligeledes ere de, ligesom de øvrige Undersaatter, imod at opfylde de

samme Forpligtelser, berettigede til i Kjøbstæderne og de laugsberettigede

Flækker at drive Handel en gros og en detail med aabne Boutikker, den

saakaldte Smaahandel og Høkerhandel. Den i enkelte Kræmmercompagniers

Artikler forekommende Bestemmelse, at ikkun de, som bekjende sig til den

christelige Religion, kunne optages i dem, bliver herved ophævet. Ligeledes

skulle for Fremtiden de særegne Afgifter bortfalde, som Jøderne paa enkelte

Steder have maattet erlægge, naar de vare Medlemmer af Kræmmercom¬

pagnierne.

§ 11.

Haandtering.

Til at drive alle borgerlige Haandteringer, Manufakturer og Fabriker,

som og til at træde ind i Laugene, ere Jøderne, under de herfor i Alminde¬

lighed gjældende Betingelser, berettigede; de herimod stridende Bestemmelser

i enkelte Laugsartikler og Vedtægter blive herved udtrykkeligen hævede.

§ 12.

Agerdyrkning og Erhverv af Grundeiendomme.

Jøderne tør besidde Grundeiendomme ikke blot i Kjøbstæderne men og¬

saa paa Landet, samt der beskjæftige sig med Agerdyrkning. Er der forbun¬

det Patronats= eller Øvrighedsrettigheder med slige Besiddelser, saa udøves

disse paa den jødiske Eiers Regning ved en af Vort Ministerium for Her¬

tugdømmet Slesvig dertil beskikket Mand; muligen med Grundstykker for¬

bundne kirkelige Stemmerettigheder hvile ganske, saalænge samme ere i en

Jødes Besiddelse.
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§ 13.

Rettighed til at flytte til andre Steder.

Det er tilladt enhver i Hertugdømmet hjemstedsberettiget Jøde at flytte

hen til et andet end sit Fødsels= eller Hjemsted samt der at nedsætte og op¬

holde sig med vedkommende Kjøbstads= eller Landøvrigheds Tilladelse. Denne

Tilladelse tør ikke nægtes, naar den Paagjældende, foruden at producere det

efter de almindelige Forskrifter til hans Legitimation Fornødne, enten:

1) beviser, at han har tilstrækkelig Formue for at kunne leve uden en sær¬

lig Erhvervsgreen, eller

har til Hensigt at drive en videnskabelig Erhvervsgreen (§ 9), eller2)

3) et Haandværk, og i begge Henseender har opfyldt de Betingelser, som

udfordres til at erholde en personel Berettigelse hertil (§ 11), eller

4) vil drive en ordentlig Handel en gros eller en detail med en aaben

Boutik, et Manufaktur eller en Fabrik og foruden den hertil efter de

paa ethvert Sted gjældende Forskrifter fornødne Berettigelse tilstrækkeli¬

gen beviser, at han er i Besiddelse af en egen Formue af idetmindste

800 Rbd., eller

har til Hensigt at ernære sig ved Agerbrug (§ 12) og derhos beviser5)

at han har erhvervet sig Midler dertil enten ved Kjøb eller Forpagt¬

ning af det dertil fornødne Landgods, eller

som Tjenestetyende og i dette Tilfælde beviser, at han allerede har fun¬6)

det Tjeneste.

Naar en Jøde paa et Sted hvor det i Overensstemmelse med de

foranførte Bestemmelser er tilladt ham at nedsætte sig, derefter driver nogen

anden end de nævnte Erhvervsgrene, navnlig den saakaldte Skakkerhandel,

hvorunder isærdeleshed forstaaes Kjøb og Salg af gamle Sager samt Om¬

bytning af gamle Sager mod Varer eller Sager, eller giver sig af med

Aager=Forretninger eller begaaer andre lovstridige Handlinger, saa kan Øv¬

righeden nægte ham, hvis han ikke allerede har erhvervet Hjemstedsret paa

Stedet, længere at opholde sig der og vise ham tilbage til hans Hjemsted.

Anden Afdeling.

Om Jødernes Religionsforfatning, Skole= og Lattigvæsen.

§ 14.

Religionsfrihed.

Det tillades Jøderne at udøve deres Religion i Hertugdømmet Slesvig.

§ 15.

Synagoger.

Til Oprettelsen af Synagoger behøves særlig allerhøieste Tilladelse.
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§ 16.

Beskikkelse af en jødisk Geistlig.

Samtlige Jøder i Vort Hertugdømme Slesvig ansees som Medlemmer

af en større Menighed, fra hvilken ingen kan udelukke sig. For samme an¬

sættes indtil videre een Geistlig, der beskikkes af Os, og hvis Løn, der til¬

veiebringes ved Bidrag fra Menighedens Medlemmer, ligeledes bestemmes af

Os. Denne Geistlige, som maa være det danske og tydske Sprog mægtig,

samt har at tage Bopæl der, hvor det i sin Tid bestemmes, skal allene være

berettiget til for Jødernes Vedkommende at foretage geistlige Forretninger,

og for sine Handlinger, ved hvilke han har at iagttage Hertugdømmets Love,

være Os ansvarlig.

§ 17.

Dannelsen af mindre Menigheder.

Forøvrigt skal det hvor flere Jøder ere bosatte paa eet Sted være

dem uformeent at danne mindre Menigheder og til Ledelse af deres Religions¬

øvelse at antage en af dem selv lønnet Forsanger.

§ 18.

Forstandere.

Paa de Steder, hvor flere jødiske Familier ere bosatte, skal der til at

iagttage deres fælleds Anliggender vælges Forstandere, der skulle være Mænd

af uplettet Rygte og have tilbagelagt det 25de Aar. Valget foretages af

dem, som bidrage til Menighedens Byrder, og skal stadfæstes af Øvrigheden.

19.§
Disses Pligter.

Det paaligger Forstanderne navnlig at have Tilsyn med vedkommende

Jøders Gudstjeneste og Skole, at sørge for Tilveiebringelsen og Repartitio¬

nen af de fornødne Pengemidler samt at føre tilbørligt Regnskab over Ind¬

tægter og Udgifter.

Tillige gjøres det dem til Pligt, ved hensigtsmæssige Midler at virke

til, at Drengene efter aflagt Religionsprøve blive anbragte ved en ordentlig

Beskjæftigelse, navnlig sættes i Lære hos Haandværkere.

§ 20.

Specielle Negulativer.

Det med Hensyn til de enkelte Menigheders Organisation, Forvaltning

m. m., videre Nødvendige vil i fornødent Fald blive fastsat ved særegne Re¬

gulativer.

§ 21.

Lærebøger og offentlig Prøve.

For Religionsunderviisningen vil en bestemt Lærebog paa dansk og tydsk

blive autoriseret, og skulle herefter alle jødiske Drenge og Piger i samme

Sprog underkaste sig en offentlig Prøve og aflægge en Troesbekjendelse.
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§ 22.

Prøvens Slags og Tid.

Denne Prøve foretages i Synagogen af den Geistlige. For at kunne

antages til Prøven, der kan finde Sted 2 Gange om Aaret i den første Uge

af Mai og November, maae Drengene have fyldt det femtende og Pigerne

det fjortende Aar, medmindre der iforveien fra Vort Ministerium for Her¬

tugdømmet Slesvig er erhvervet Tilladelse til at aflægge Prøven i en tidli¬

gere Alder.
§ 23.

Følgerne af ei at have underkastet sig Prøven.

De, som paa den Tid, da denne Forordning bekjendtgjøres, allerede

have fyldt deres fjortende Aar, eller herefter med Vor allerhøieste Tilladelse

komme ind i Hertugdømmet, efterat de allerede have opnaaet denne Alder,

ere befriede fra den Forpligtelse at underkaste sig Prøve. Jøvrigt skal her¬

efter ingen Jøde turde stedes til Eed, indgaae Ægteskab, optages som Stu¬

dent, indskrives som Svend i noget Laug, vinde Borgerskab i en Kjøbstad,

drive nogen Næringsvei eller disponere over sin Formue, førend han har

underkastet sig denne Prøve. Den Geistlige har at optegne dem, som stille

sig til Prøven, i en efter det vedføiede Schema indrettet Protokol.

§ 24.

Protokoller over Fødsler, Dødsfald o. s. v.

Paa de Steder hvor der er Synagoge, hører det til Forstandernes

Pligter at føre tvende ligelydende Protokoller, hvori de Fødte, Døde og

Ægteviede blive optegnede efter Navn og Datum. Disse Protokoller ind¬

rettes efter det sub Litr. B tilføiede Schema og autoriseres af Øvrigheden.

De skulle Tid efter anden confereres med hinanden, men maae ikke opbevares

nogen Nat under samme Tag. 2 Gange om Aaret, nemlig 1ste Mai og

1ste November, skulle de forevises for Øvrigheden, som har i samme at atte¬

stere, hvorvidt de stemme overens med hinanden. Paa de Steder, hvor der

ingen Synagoge er, skal Politiøvrigheden føre en lignende Protokol og være

berettiget til at beregne sig for hver Tilførsel i disse Lister et Gebyr af

16 Rbß.
§ 25.

Forpligtelse til Anmeldelse af Fodsler, Dødsfald ø. s. v.

For at Forskriften i § 24 nøie kan efterfølges, skulle Fødsler og Døds¬

fald anmeldes af Forældrene, de overlevende Ægtefæller eller andre Nærbe¬

slægtede, og Ægteskaber af den Geistlige, som forretter Vielsen, for dem,

som føre de nævnte Protokoller.

Anmeldelserne skulle skee inden 24 Timer, under en Pengemulkt fra

2—50 Rbd. Skeer Fødselen, Dødsfaldet eller Vielsen paa et Sted hvor
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der ikke er nogen Synagoge, da maa Anmeldelsen skee for Politiøvrigheden,

og skulle de Vedkommende, under en lige Pengemulkt, i det seneste ingen 8

Dage ligeledes gjøre Anmeldelse herom til Forstanderne for den Menighed,

til hvilken de Fødte o. s. v. høre. Forstanderne have da ufortøvet at sørge

for, at Tilførsel gjøres i Menighedens Protokol. Politiøvrighederne meddele

ved Slutningen af hvert Aar de vedkommende Menigheders Forstandere Ex¬

tracter over de for dem anmeldte Fødsler o. s. v., for at disse kunne blive

sammenlignede med de direkte gjorte Angivelser.

§ 26.

Ophævelsen af Bansættelse.

Hverken Forstanderne eller den Geistlige tør, under Paaskud af Reli¬

gionen, blande sig i deres Troesforvantes borgerlige eller huuslige Anlig¬

gender. Brugen af Bansættelsen ophæves ganske, og fornødne Tvangsmidler

maae i fornødent Tilfælde udvirkes hos Øvrigheden.

§ 27.

Oprettelsen af særegne Skoler.

De Jøder, som opholde sig paa eet Sted, ere berettigede til at oprette

særegne Skoler for deres Børn, dersom de ere istand til at betale Lærerløn¬

nen og formaae at tilveiebringe Skolens øvrige Fornødenheder.

Til at have Opsigt med Skolerne skulle særegne Opsigtsøvrigheder ud¬

nævnes, i hvilken Henseende en nærmere Bestemmelse forbeholdes. Skole¬

lovene og Læreplanen maae approberes af Vort Ministerium for Hertugdøm¬

met Slesvig.

Valget af Lærerne forsaavidt som disse ikke tillige beklæde en Geist¬

ligs Embede, overlades Forstanderne, dog under Opsigtsøvrighedens Appro¬

bation.

§ 28.

Skolepligt.

Forældre og Pleieforældre af den jødiske Religion ere forpligtede til at

lade deres Børn eller Pleiebørn, fra det fyldte 6te til det fyldte 15de Aar

for Drengene og 14de Aar for Pigerne, tage Deel i den offentlige Skole¬

underviisning, medmindre de kunne bevise, at disse enten af Privatlærere

eller i en christelig Skole nyde en af Opsigtsøvrigheden for tilstrækkelig an¬

tagen Underviisning.
§ 29.

Besøg af Stedets almindelige Skole.

Paa de Steder, hvor der ikke er nogen særegen Skole for Jøderne

ere disses Børn forpligtede til at besøge den almindelige Skole, og til at

deeltage i hele Underviisningen, med Undtagelse af Underviisningen i Reli¬

gion, hvis Forældrene ikke selv ønske, at deres Børn tage Deel i samme.
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For Underviisningen i Religion maa i saadanne Tilfælde førges paa anden

Maade af Forældrene eller Pleieforældrene, der have at bevise, at det skeer.

Naar Forældre eller Pleieforældre beviisligen ere forsømmelige i at op¬

fylde de dem efter § 28 paaliggende Pligter, saa have Forstanderne i det

Tilfælde, at Formaninger ikke frugte, at anmelde dette for Opstgtsøvrigheden,

som da skal holde de Forsømmelige til deres Pligter, i fornødent Tilfælde

ved Tvangsmidler, som udvirkes gjennem Øvrigheden.

§ 30.

Fattigvæsen.

Med Hensyn til Fattigvæsenet skal det indtil videre paa de Steder,

hvor Jøderne hidindtil allerede have dannet en særegen Fattigcommune, have

sit Forblivende derved. Paa alle øvrige Steder høre Jøderne til Distriktets

Fattigcommune, skulle derfor, i Tilfælde af at de forarmes, forsørges der, og

have, ligesom alle øvrige Medlemmer af den, at yde deres Bidrag.

Tredie Afdeling.

Om Adgang lil at nedsætte sig i Bort HertugdømmeSlesvig for

Jøder, som ikke der have Hjemstedøret.

§ 31.

Blivende Nedsættelse.

Jøder, som ikke have Hjemstedsret i Vort Hertugdømme Slesvig, maae

ikke der blivende nedsætte sig paa noget Sted eller kjøbe Grundeiendomme

uden Vor allerhøieste Tilladelse.

§ 32.

Indrømmelse af et temporært Ophold.

Jøder, som ei have Hjemstedsret i Vort Hertugdømme Slesvig, maae

ikke under en Pengestraf af 10 til 500 Rbd. opholde sig længere end 14

Dage sammesteds, medmindre han har udtrykkelig Tilladelse dertil. Politi¬
øvrighederne have omhhggeligen at vaage herover. Enhver, som tager imod

eller herbergerer en fremmed Jøde, som uden særdeles Tilladelse har opholdt

sig over 14 Dage i Hertugdømmet, straffes ligeledes med Mulkt fra 10 —500

Rbd. Tilladelse til et længere Ophold maa søges i Kjøbstæderne hos Ma¬

gistraten, i Amts= og Landskabsdistrikterne hos Overøvrigheden, i de kloster¬

lige og adelige Distrikter hos Kloster= eller Godsøvrigheden. Disse Autori¬

teter tør imidlertid dog kun meddele denne Tilladelse, naar den Ansøgende,

foruden de ifølge Pasforskrifterne fornødne Dokumenter,

1) beviser tilstrækkeligen at have= et tilladeligt Øiemed for sit temporære

Ophold;
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2) at han har de fornødne Pengemidler for at kunne underholde sig saavel

under sit Ophold som paa Tilbagereisen, uden at benytte sig af Skak¬

keren, Huseerhandel, Tiggeri eller andre lovstridige Erhvervsmidler.

Denne Tilladelse maa fremdeles ikke gives for længere Tid, end der

efter Øvrighedens Anskuelse er fornøden til at opnaae det angivne Øiemed,

og i intet Tilfælde for længere Tid end for eet Aar, at regne fra den Dag,

da den Ansøgende først kom ind i Hertugdømmet. Tilladelse til et længere

Ophold maa søges hos Vort Ministerium for Hertugdømmet Slesvig.

§ 33.

Fremmede Jøders Forpligtelse til at anmelde deres Ankomst for Politiøv¬

righeden og Menighedsforstanderne.

Enhver fremmed Jøde har under en Mulkt fra 10 til 50 Rbd. strax

at anmelde sin Ankomst for Politiøvrigheden, som og for Menighedsforstan¬

derne, hvor saadanne findes.

§ 34.

Ophævelse af ældre Bestemmelser.

Alle tidligere almindelige og særegne Bestemmelser, som staae i Mod¬

sætning til denne Forordnings Forskrifter, blive herved ophævede.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Under 8de Februar sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet føl¬

gende Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende den direkte Ind¬

førsel fra andre Derdensdele, samt angaaende Tarifen for Lastepenge:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Udkastet til et Patent angaaende den direkte Ind¬

førsel fra andre Verdensdele, samt angaaende Tarifen for Lastepenge,har

været forelagt Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig,og

efterat den af disse derover afgivne Betænkning, har været Os allerunderda¬

nigst foredraget, byde og befale Vi herved som følger:

§ 1.

Fra 1ste April 1854 skal for alle transatlantiske, afrikanske, ostindiske,

chinesiske og australske Produkter, med Undtagelse af Rom og Arrak, som fra

oversøisk Sted, i indenlandske eller fremmede privilegerede Nationers Skibe,

hjemføres direkte til en toldpligtig Havn søndenfor Sund= og Strømtoldlinien,

i Indførselstolden, dog uden at Sportlerne herved nedsættes, komme til Af¬

kortning den beviislig erlagte Sund= eller Strømtolds Beløb saafremt det

godtgjøres, ved Udklarering fra Vore vestindiske Øer med de der udfær¬

digede Toldexpeditioner, og ved Udklarering fra andre Steder med vedkom¬

mende danske Consuls eller, forsaavidt en saadan ikke findes paa Afladnings¬

Dep. Tid. Rr. 25 og 26. 1854. 2
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stedet, med Stedets Øvrigheds eller Toldopsyns Attest, at Varerne ere ind¬

ladede i en transatlantisk Havn eller paa nogen udenfor Middelhavet belig¬

gende afrikansk Plads, eller i Ostindien, China, eller Australien. Dog skal Vort

Finantsministerium være bemyndiget til at indrømme bemeldte Afkortning ogsaa

i saadanne Tilfælde, hvor de ovennævnte Attester paa Grund af særlige Om¬

stændigheder ikke haves, men det ved andre Beviisligheder, som af Ministeriet

skjønnes fyldestgjørende, kan godtgjøres, at de paagjældende Varer ere indla¬

dede paa en oversøisk Plads som ovenmeldt.

§ 2.

I de samme Tilfælde, i hvilke efter § 1 Afkortning af den erlagte

Sund= eller Strømtolds Beløb i Indførselstolden finder Sted, eftergives og¬

saa, naar Fyr= og Vartegnspenge i Sundet eller Belterne beviislig ere er¬

lagte, de for Indgaaende bestemte Fyryenge efter Tarif Litr. H til Patent

af 13de Marts 1844 saavel af de Varer, der ere berettigede til den i §1

omhandlede Begunstigelse, som af Skibets med samme bestuvede Drægtighed.

§ 3.

Taxten for Lastepengene Litr. G til Patent af 13de Marts 1844 an¬

gaaende adskillige Forandringer i Forordningen af 1ste Mai 1838&amp;c., sammen¬

holdt med Patent af 9de Juni 1847 angaaende adskillige Forandringer i

Toldforordningen §7, ophæves fra 1ste April 1854, og blive Lastepenge fra

samme Tid at erlægge efter følgende Tarif:

a Commercelæst.
Rbd. 6.

1) For Reiser fra indenlandsk Sted til andet, Altona, Fær¬

øerne, Island, Grønland og de dansk=vestindiske Besid¬

delser herunder indbefattede, Intet.*

Reiser til eller fra fremmede Steder ved Elben, samt

Helgoland, betragtes som Reiser fra indenlandsk Sted til

andet.

For alle andre Reiser2) * 48.

Uprivilegerede Skibe, forsaavidt de ikke indkomme di¬

rekte fra Steder udenfor Europa, tilsvare disse Lastepenge

med 50 pCt. Forhøielse; ligeledes svenske Skibe, som ud¬

losse Salt, for det dermed bestuvede Lasterum.

3) Af Skibe, som fra fremmed Sted indføre Beeg, Potaske

og Tjære, beregnes Lastepengene for det med disse Varer

virkelig bestuvede Lasterum, uden Hensyn til hvorfra eller

med hvilken Nations Skibe Indførselen skeer, ikkun med * 32.

§ 4.

De ved Patent af 27de Marts 1844 hjemlede Begunstigelser for den
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direkte Handel paa andre Verdensdele skulle fremdeles tilkomme de Skibe,

som inden 31te Marts 1854 herfra ere udklarerede, saavelsom de i dem

indførte Ladninger, naar de i bemeldte Patent § 1 foreskrevne Betingelser

ere opfyldte; men de Skibe og Ladninger, for hvilke der efter 1ste April

1854, i Medhold heraf, gjøres Fordring paa de ovenmeldte Begunstigelser,

skulle ikke være berettigede til at nyde de ovenfor ved §§ 1 og 2 foreskrevne

Afkortninger, og skulle derhos Skibene erlægge Lastepenge efter de hidtil

gjældende Regler.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Blandede Efterretninger.

Udenrigsministeriet.

Da ved Slutningen af det forløbne Aar de politiske Forhold i Europa

havde begyndt at stille sig saaledes, at Faren for, at den almindelige Fred

ikke skulde kunne vedligeholdes, bestandig tiltog, og der mellem de store Sø¬

magter var opstaaet en Spænding, hvis Følger kunde blive af uberegnelig

Betydning for Norden, fattede H. M. Kongen, i Samraad med Allerhøist¬

sammes ophøiede Nabo, H. M. Kongen af Sverrig og Norge, den Be¬

slutning at meddele alle de Europæiske Regjeringer, som have maritime

Interesser, saavelsom de fornemste Stater i Amerika, med hvilke Danmark

staaer i diplomatisk Forbindelse, den Politik, som H. M., for det Tilfælde

at en Søkrig skulde udbryde, havde til Hensigt at følge i det Øiemed at

opretholde den gode Forstaaelse og de venskabelige Forbindelser, som bestaae

mellem Danmark og alle Regjeringer.

Ifølge heraf, og samtidigt med at en lignende Foranstaltning fandt

Sted fra den Kgl. Svensk=Norske Regjerings Side, afgik under 20de Dec.

f. A. til vedkommende Kgl. Gesandtskaber Allerhøieste Befaling om til Re¬

gjeringerne i Athen, Berlin, Bremen, Brüssel, Constantinopel, Florents,

Haag, Hamborg, Hannover, Lissabon, London, Lübeck, Madrid, Neapel,

Oldenborg, Paris, Petersborg, Rio Janeiro, Schwerin, Neu=Strelitz, Turin,

Washington og Wien at afgive en Erklæring saalydende:

„De politiske Forviklinger i nærværende Øieblik, efter den Ottomanniske

Ports Krigserklæring, og Muligheden af en forestaaende Søkrig have paa¬

lagt H. M. Kongen af Danmarks Regjering den Forpligtelse at have Op¬

mærksomheden alvorligen henvendt paa de Følger, som deraf kunne opstaae.

Det er dens oprigtige Ønske at bevare den gode Forstaaelse og de Venskabs¬

forhold uforandret, som saa lykkeligen bestaae mellem Danmark og alle Eu¬

ropas Regjeringer; og da Intet ligger Kongen af Danmark mere paa
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Hjerte, end at opretholde og befæste disse Forhold, anseer H. M. det for

Pligt ikke at lade de allierede og venskabeligsindede Magter i Uvidenhed om

den Politik, Allerhøistsamme i ovenomhandlede Tilfælde vil følge.

Saavel ifølge det uforbeholdne Venskab, som hersker mellem Danmarks

og de Forenede Kongeriger Sverrig og Norges Fyrster og Folk, som i

Betragtning af den Overensstemmelse i Interesser og politiske Grundsæt¬

ninger, som finder Støtte og Styrke i Gjensidigheden, har H. M. Kongen

af Danmark fundet sig foranlediget til først og fremmest at træffe Aftale

med Sin ophøiede Ven, Nabo og Allierede, H. M. Kongen af Sverrig og

Norge, om de Forholdsregler, der i paakommende Tilfælde maatte vælges for

at tilveiebringe en fælleds Virksomhed, der, ved Identiteten, var egnet til at

lette Anvendelsen af det vedtagne System. Da disse Skridt ere blevne op¬

tagne paa den gunstige Maade, som man havde Ret til at vente sig, har

Undertegnede, H. M. Kongen af Danmarks overordentlige Gesandt og be¬

—fuldmægtigede Minister (Chargs d’affaires) hos i Overens¬

stemmelse med de af de tvende Souverainer fattede Beslutninger, erholdt sin

allernaadigste Herres Befaling til at gjøre — — bekjendt

med de almindelige Regler, som H. M. Kongen af Danmark har troet at

burde vedtage for at fastsætte Sine Staters Stilling for det beklagelsesvær¬

dige Tilfælde at der skulde udbryde Fiendtligheder mellem de Magter, som

ere H. Ms. Venner og Allierede.

Det System, H. M. Kongen af Danmark er sindet at iagttage og

ufravigeligen at anvende, er det, som følger af en streng Neutralitet, bygget

paa Loialitet, Upartiskhed og en lige Agtelse for alle Magters Rettigheder.

De Forpligtelser og Fordele, som denne Neutralitet, ifølge de tvende Hof¬

fers overensstemmende Anstuelser, vilde medføre for Hs. Maj. Kongen af

Danmarks Regjering, ere følgende:

1) At afholde sig under den Krig, som kunde udbryde, fra enhver Deel¬

tagelse til Fordeel for den ene af de stridende Parter til Skade for

den anden.

At admittere de krigførende Magters Krigs= og Handelsskibe i Monar¬2)

kiets Havne, dog altid med Forbehold for Regjeringen af at kunne

udelukke de førstnævnte Skibe, saavelsom Transportskibe henhørende til

de krigførende Magters Flaader, fra Christiansøes Havn.

De Sundheds= og Politi=Anordninger, som Omstændighederne maatte

have gjort nødvendige, eller endnu muligen kunde giøre nødvendige,

skulle naturligviis adlydes og respecteres. Kapere blive ikke indladte i

danske Havne eller taalte paa dansk Rhed.
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3) At tilstaae de krigførende Magters Skibe Ret til i Monarkiets Havne

at forsyne sig med alle Varer og alt Kjøbmandsgods, som de maatte

behøve, de Artikler, som henregnes til Krigscontrebande, allene und¬

tagne.

4) At lukke Monarkiets Havne for enhver Prise, undtagen i beviist Nøds¬

tilfælde, og i disse Havne at forbyde Condemnation og Salg af Pri¬

ser; og endelig

5)i H. M. Kongen af Danmarks Handelsforhold med de Lande, som ere

i Krig, at nyde enhver Sikkerhed og alleslags Lettelser for de danske

Skibe og deres Ladninger, dog altid med Forpligtelse for disse Skibe

til at rette sig efter de Regler, som ere almindeligen gjældende og an¬

erkjendte i Tilfælde af erklærede og effective Blokader.

Disse ere de almindelige Grundsætninger for den Neutralitet, H. M.

Kongen af Danmark har valgt for det Tilfælde, at en Krig skulde udbryde

i Europa. Kongen smigrer sig med, at de ville blive erkjendte for stem¬

mende med Folkeretten, og at en redelig og tro Overholdelse deraf vil sætte

Hs. Maj. istand til, med de venskabeligsindede og allierede Magter at fort¬

sætte de Forhold, som det, for hans Undersaatters Vel, er ham saa magt¬

paaliggende at bevare fra enhver Afbrydelse.

Med den Begjæring at (Tit.) vil behage at bringe nærværende Med¬

delelse til (Tit.) Regjerings Kundskab, benytter Undertegnede denne Leilighed

til amc.

Paa denne Meddelelse have vedkommende Regjeringer afgivet tilfreds¬

stillende og anerkjendende Svar i følgende Orden, nemlig:

Den Kgl. Belgiske Regjering under 31te December f. A.

Senatet i Hansestaden Hamborg under 5te Januar d.A.

Den Keiserlig Kgl. Østerrigske Regjering under 10deJanuar d. A.

Den Storhertugelig Mecklenborg=Strelitziske Regjering under 11te Januar

d. A.

Den Keiserlig Franske Regjering under 12te Januar d. A.

Senatet i Hansestaden Lübeck under 13de Januar d. A.

Den Kgl. Nederlandske Regjering under 17de Januar d. A.

Den Keiserlig Russiske Regjering under 18te Januar d. A.

Den Kgl. Storbritanniste Regjering under 20de Januar d. A.

Den Kgl. Preussiske Regjering under 23de Januar d. A.

Den Kgl. Sardinske Regjering under 24de Januar d. A.

Senatet i Hansestaden Bremen under 24de Januar d. A.

Den Kgl. Hannoveranske Regjering under 25de Januar d. A.

Den Kgl. Sicilianske Regjering under 25de Januar d. A.
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Den Storhertugelig Mecklenborg=Schwerinske Regjering under 30te Ja¬

nuar d. A.

Den Kgl. Portugisiske Regjering under 31te Januar d. A.

Den Kgl. Spanske Regjering under 9de Februar d. A.

Den Storhertugelig Oldenborgske Regjering under 10de Februar d. A.

Regjeringen i Washington under 14de Februar d. A.

Den Keiserlig Tyrkiske Regjering under 17de Februar d. A.

Alle disse Svar stemme fuldkomment overens med dem, som den Kgl.

Svensk=Norske Regjering har modtaget. Det Samme gjælder med Hensyn

til de Svar, som resp. under 18de Januar, 3½ Januar og 13de Februar

d. A. ere afgivne af den Storhertugelig Toscanske, den Kgl. Græske og

den Keiserlig Brasilianske Regjering. I disse Svar, af hvilke det sidst¬

nævnte først ankom hertil Kjøbenhavn den 16de d. M., have vedkommende

Regjeringer iøvrigt indskrænket sig til at anerkjende Modtagelsen af Neutra¬

litetserklæringen.

Under 20de April sidstl. har Udenrigsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse angaaende fornyet Anvendelse af Forordningen af

4de Mai 1803, om hvorledes de Handlende og Søfarende sig have

at forholde i Tilfælde af Krig mellem fremmede Sømagter, m. m.:

Hans Majestæt Kongen har under 11te d. M. allernaadigst bemyndiget

undertegnede Ministerium til at bringe samtlige Allerhøistsammes Undersaat¬

ter de i Forordningen af 4de Mai 1803, om hvorledes de Handlende og

Søfarende sig have at forholde i Tilfælde af Krig mellem fremmede Sø¬

magter, indeholdte Regler i Erindring, og til derhos at tilkjendegive at

bemeldte Forordning, paa Grund af den Krig, som nu sandsynligviis fore¬

staaer, atter træder i Virksomhed paa ethvert Sted i Hans Majestæts Lande

fra den Dag af, da denne Kundgjørelse der bliver offentliggjort.

Ligesom det imidlertid er blevet anseet nødvendigt at fuldstændiggjøre

enkelte mere almindelige Bestemmelser i hiin Forordning, saaledes har Hans

Majestæt ogsaa allerede nu villet foreløbigen lade give de Kongelige Under¬

saatter nogen Veiledning til Bedømmelsen af, hvorledes de ville have at for¬

holde sig for samvittighedsfuldt at opfylde den dem paaliggende Pligt, at

efterleve saavel i Almindelighed de tractatlige Bestemmelser, der ved det for¬

udsatte Krigstilfælde komme til Anvendelse, som den ifølge allerhøieste Be¬

faling flere fremmede Magter, og navnlig de eventuelt krigførende Magter,

ved den i Extractoversættelse hosføiede Circulærnote meddeelte Neutralitets¬

erklæring, i samme Aand og ganske saaledes som dette vil skee fra Hans

Majestæts og Allerhøistsammes Regjerings Side.
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Med Hensyn hertil har undertegnede Ministerium, efter allerhøieste Be¬

faling, tillige at bekjendtgjøre og indskjærpe Følgende:

§ 1.

I Henhold til Forordningen af 4de Mai 1803 Art. 1 bestemmes her¬

ved, at de sammesteds foreskrevne Kongelige Latinske Søpasse ville være at

erhverve til alle Reiser, undtagen i Indenrigsfart i Østersøen, Kattegattet

og Nordsøen, eller mellem Danske og neutrale Havne i Østersøen og Katte¬

gattet.

Skjøndt det Kongelige Latinske Søpas ikkun gjælder for een Reise,

d. e. fra den Tid Skibet efter sammes Modtagelse er gaaet ud fra sit Hjem¬

sted, indtil det derhen kommer tilbage (Frd. 4de Mai 1803 Art. 12), kan

det dog efter Omstændighederne forventes fornyet ved Paategning.

Ved de i Forordningen af 4de Mai 1803 Art. 9 omhandlede Collegier

forstaaes nu vedkommende Ministerier, og naar samme Forordning Art. 14

nævner General=Land=Oekonomi= og Commerce=Collegiet, saa bliver herved

at forstaae Udenrigsministeriet, ligesom Finantsministeriet bliver at forstaae

ved det i samme Artikel nævnte Vestindisk=Guineiske Rente= og General¬

Toldkammer.

Det Kongelige Latinske Søpas udfærdiges af Udenrigsministeriet, indtil

videre uden Betaling.

§ 2.

Foruden de i Frd. af 4de Mai 1803 Art. 13 navngivne Gjenstande

endnu at henregne til Krigscontreband alle saadanne forarbeidede Gjen¬blive

stande, som ere umiddelbart anvendelige til Krigsbrug.

For det Tilfælde, at Forandringer eller Tillægsbestemmelser med Hensyn

til Krigscontreband skulde blive nødvendige som Følge af særskilte Stipula¬

tioner imellem Hs. M. Kongen og fremmede Magter, forbeholder Udenrigs¬

ministeriet sig, efter i saa Henseende at have indhentet nærmere allerhøieste

Resolution, derom at meddele yderligere Anviisning.

§ 3.

Som Følge af bestaaende tractatlige Bestemmelser (cfr. Tractat med

Storbritannien af 11te Juli 1670 Art. 3 og explicatorisk Artikel af 94

Juli 1780), og i Overensstemmelse med den allerhøieste Neutralitetserklæ¬

rings Indhold (Post 1), er det ulovligt for de Kongelige Undersaatter, saa¬

vel overhovedet i nogensomhelst Egenskab at tage Tjeneste hos de eventuelt

krigførende Magter enten tillands eller ombord i deres Regjeringsskibe, som

isærdeleshed at lodse hine Magters Krigs= eller Transportskibe udenfor det

danske Monarkies Lodsfarvande.
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Forestaaende bekjendtgjøres herved alle Vedkommende til Efterretning og

Iagttagelse.*)

Finantsministeriet.

Under 25de April sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark om Udprægning af Rigs¬

dalere og halve Rigsdalere:

Ved allerhøieste Resolution af 20de denne Maaned har Hans Majestæt

Kongen allernaadigst bifaldet, at der udpræges:

Rigsdalere med følgende Præg: paa Adversen Hans Majestæts Bryst¬

billede med Overskrift: Fredericus VII. D. G. Daniæ, V. G. Rex.,

og paa Reversen Indskriften: 1 Rigsdaler, omgivet af Egeløv; samt

Halve Rigsdalere eller 48 Skilling=Stykker med samme Præg paa

Adversen, og paa Reversen Indskriften: ⅓ Rigsdaler, omgivet af

Egeløv.

Dette bekjendtgjøres herved til almindelig Efterretning.

Under 15de April sidfll. er af Finanisministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende Ophævelsen

af flere Toldsteder og Toldoppebørselssteder ved Hertugdømmet Sles¬

vigs sydlige Grændse:

IHenhold til § 9 i Patentet af Dags Dato angaaende Gjennemfø¬

relsen af Toldeenheden i Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og

Hertugdømmet Holsten, samt adskillige Forandringer i Toldforordningen, hvis¬

følge Eidertoldgrændsen og de ved samme midlertidigt vedblevne Controlbestem¬

melser definitivt ere ophævede, har det behaget Hans Majestæt Kongen un¬

der samme Dato allerhøist at bifalde Ophævelsen af de ved Bekjendtgjørel¬

serne for Hertugdømmet Slesvig af 25de Februar og 4de Marts 1851 op¬

rettede midlertidige Toldsteder ved Levensau og foran Rendsborg Kronværk,

saa og af Toldorpebørselsstederne ved Süderstapel, Landwehr, Holtenau Sluse

(Frederikssluse), Königsföhrde Sluse, Sehested, samt Lex=, Hohn= og Bargen¬

Færgesteder.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

I Henhold til Loven af 1ste Februar d. A. angaaende Aftjening af

Værnepligten ved Tjeneste i den dansk=vestindiske Hærstyrke, hvorved Hindrin¬

*) Det denne Bekjendtgjørelse som Bilag vedføiede Udtog af den Hs. M. Kongens

Neutralitets=Erklæring indeholdende Circulærnote udelades her, da selve denne

Note i sin Heelhed er ovenfor meddeelt.
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gerne fjernedes for den fra forskjellige Sider tilraadede Gjenindførelse af 6

Aar som Capitulationstid ved bemeldte Hærstyrke istedetfor de i Henhold til

Værnepligtsloven af 12te Februar 1849 fastsatte 8 Aar, har det paa Fi¬

nantsministeriets herom, saavelsom angaaende den fremtidige Fastsættelse af

Haandpengene for en saadan 6 Aars Capitulation, nedlagte allerunderdanigste

Forestilling behaget Hans Majestæt Kongen under 12te April allernaadigst

at bifalde:

1) at § 13 af den ved allerhøieste Resolution af 5te Mai 1851 som

gjældende indtil videre allernaadigst approberede Organisationsplan for

den dansk=vestindiske Hærstyrke forandres derhen, at Tjenestetiden i Vest¬

indien bestemmes til 6 Aar og Haandpengene til 30 Rd. Rigsmønt

pr. Mand; og

at i Overensstemmelse hermed Tjenestetiden for det Mandskab af Hær¬2)

styrken eller herværende Rekruter til samme, som ere antagne med en

længere Capitulationstid end 6 Aar, ligeledes nedsættes til samme Tids¬

rum uden Afkortning af de de Paagjældende ved deres Antagelse til¬

staaede Haandpenge.

Indenrigsministeriet.

Da den af Aarhuus Amts 2den Valgkreds valgte Folkethingsmand,

Cancelliraad, Proprietær Ingerslev til Marselisborg, til Indenrigsministe¬

riet har indberettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere

bemeldte Valgkreds, er der under 26de April sidstl. foranstaltet det Fornødne

til Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Ved allerhøieste Resolution af 19de April sidstl. er det allernaadigst

bifaldt, at Præstø Amt inddeles i 4 Tiendecommissions=Distrikter, nemlig:

Tryggevældes, Møens, Vordingborgs nordre og Vordingborgs søndre Distrikt.

Af de tvende sidste Distrikter omfatter det nordre Sognene Sandby, Vrang¬

strup, Skjælby, Næsby, Tyvelse, Glumsø, Bavelse, Herlufmagle, Tybjerg,

Fensmark, Riisløv, Nestved, Toxværd, Vesteregede, Everdrup, Nestelsø, Mo¬

genstrup, Rønnebek og Holmstrup, og det søndre Sognene Baarse, Bel¬

dringe, Skibbinge, Allersløv, Jungshoved, Udby, Ørsløv, Østeregitsborg,

Kastrup, Vordingborg, Hammer, Lundby, Snesere, Veilø og Vesteregitsborg.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Under 6te Marts sidstl. er der igjennem Kirke= og Underviisnings=Mi¬

nisteriet udfærdiget allerhøieste Confirmation paa følgende af Consistorium

ved Kjøbenhavns Universitet forfattede og under 8de Februar d. A. vedtagne
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Fundats for det hammerichske Legat for Studerende ved Kjøbenhavns

Universitet fra de slesvigske Skoler:

Efterat afdøde Agent Johannes Hammerichs Arvinger, Mag. art. Pa¬

stor Frederik Hammerich og Mag. art. Professor, Skolebestyrer Martin Ham¬

merich, i Erindring af deres Forældres mangehaande Forbindelser i den danske

Deel af Slesvig, have skjænket Kjøbenhavns Universitet en Kapital af 5000

Rd. i Kongelige 4 pCts. Obligationer til Oprettelse af et Legat for Dimit¬

tender fra de slesvigske Skoler, som studere ved Kjøbenhavns Universitet,

navnlig ved det juridiske Facultet, har Consistorium, i Overensstemmelse med

Givernes Ønske og de af dem angivne nærmere Vilkaar, forfattet følgende

Fundats:

1) Kapitalen deles i 4 Lodder, som bortgives paa eet Aar og udbetales

halvaarsviis.

2) Legatet kan søges af enhver Student, der har bestaaet Afgangs¬

prøven ved en af de slesvigske lærde Skoler, og ved det rets= og statsviden¬

skabelige Facultet i Kjøbenhavn forbereder sig til den slesvigske juridiske

Examen.

3) Skulde ingen Saadan melde sig, der ansees værdig til at erholde

Legatet, kan det ogsaa bortgives til andre fra slesvigske Skoler Dimitterede,

som studere ved Kjøbenhavns Universitet.

4) Legatet kan paany tildeles den Samme, der eengang har oppebaaret

det, dog ei udover 3 Aar ialt.

5) Legatet træder i Virksomhed i Juni Termin d. A. De før De¬

cember Termin forrige Aar faldne Renter danne en Oplægssum, hvis Renter

indtil videre oplægges.

6) Under Forbehold af Regjeringens Stadfæstelse, og saalænge Giverne

eller En af dem er ilive, da med Begges, eller den Efterlevendes Samtykke,

kan Consistorium vedtage Tillæg og Ændringer i denne Fundats, som senere

indtrædende Omstændigheder maatte gjøre tilraadelige.

Saaledes udfærdiges denne den 8de Februar 1854 vedtagne Fundats,

i Forventning af allernaadigst Stadfæstelse, under Universitetets Segl og

vor Underskrift.

J. E. Larsen,
h. a. Rector Universit.

Krieger,
Reserend. Consist.

Werlauff,(isd
pro Secret. Consist.
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Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 24de April sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Indskjærpelsen af de

med Hensyn til Brugen af Stempelpapir til Attester i Forordningen

af 31te October 1804 indeholdte Bestemmelser:

Da Ministeriet har bemærket, at Lovbestemmelserne angaaende Brugen

af Stempelpapir med Hensyn til de af geistlige og verdslige Embedsmænd,

saavelsom af Privatpersoner, udstedte Attester og Vidnesbyrd, tidt og navnlig

af Landmaalere ved Udfærdigelsen af Opmaalingsbeviser ikke iagttages, saa

indskjærpes herved § 4, pass. I., 7, 8, 11 og 12 af Forordningen af

31te October 1804, angaaende Brugen af det stemplede Papir, med Til¬

føiende, at Contravenienterne ville have at tilskrive sig selv de lovbestemte

Følger af deres Handlemaade.

Under 20de April sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Udnævnelsen af en Biskop for bemeldte Hertugdømme:

Ifølge allerhøieste Bestemmelse skulle de hidtil begge Superintendenterne

i Hertugdømmet Slesvig paahvilende Forretninger for Fremtiden varetages

af en Biskop for bemeldte Hertugdømme, der skal tage Bopæl i Staden

Flensborg og hvem der er tillagt Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rang¬

forordningen.

Under 11te dennes har det derhos behaget Hans Majestæt Kongen

allernaadigst at udnævne hidtilværende Sognepræst for Fjelstrup Menighed

i Haderslev Provsti og constitueret Provst for samme Provsti, Ulrich

Sechmann Boesen, Ridder af Dannebrogen, til Biskop for Hertugdømmet

Slesvig.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Et Embede som Copist under den Kgl.

Landsover= samt Hof= og Stadsret. Gage 400 Rd. Opslaaet vacant den

28de April.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. En Adjunctpost ved

Sorø Akademies Skole og Opdragelsesanstalt. Underviisningsfag: Tydsk.

Begyndelsesgage 400 Rd., og fri Bolig in natura for en Ugift eller Huus¬

leiegodtgjørelse 60 Rd. Opslaaet vacant den 22de April.
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Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Hassing og Villerslev Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1) Korn¬

og Qvægtienden har udgjort 165 Tdr. 3 Skpr. Byg og 54 Tdr. 5 Skpr. Havre.

2) Smaaredsel: 88 Snese Æg og 12 Pd. Ost foruden 1 Maal Melk af hver

Gaard og de større Huse. 3) Offer og Accidentser efter 5 Aars Gjennem¬

snit 179 Rd. 4) Bankhæftelse er indfriet med 151 Rd. af Embedets Midler.

5) Embedet eier for bortsolgt Annex= og Mensal=Gods en Capital af c.

1980 Rd. 6) Af et Mensalhuus haves 5 Rd., og af en bortsolgt Anner¬

gaard udredes en aarlig Afgift af 9 Tdr. Byg, saalænge en Aftægtskone

lever, og siden 12 Tdr. Byg, foruden alle 3 Tiender, der ere indbefattede

under Nr. 1. 7) Præstegaardens Hartkorn er 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk.,

hvoraf 1 Td. 7 Skpr. er tiendepligtigt. Nettoudbyttet af Avling og Tørve¬

skær er anslaaet til 230 Rd. — Udgifter: 1) Skatter og Afgifter paa

Amtstuen udgjøre med Fradrag af Godtgjørelse fra Statskassen c. 35 Rd.

2) Communeafgifter c. 20 Rd. 3) Expenser c. 14 Rd. 4) Paa Em¬

bedet hviler et Laan til Udmarkshegn, stort til Rest c. 30 Rd. 5) Præste¬

gaardens Indløsningssum er 250 Rd. - Præstegaardens Bygninger ere

gamle, men vel vedligeholdte; dog maa den tilkommende Beneficiarius være

belavet paa, at Opbygning fra Grunden af Stuehuus og Lade snart maa

afløse Vedligeholdelsen.— Paa Embedet hviler ingen Enkepension.

Hammer og Horsens Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden udgjør 86 Tdr. Rug, 51½ Tdr. Byg, 293 Tdr. Havre og 8 Rd.

2) Smaarente er ydet med 22 Rd. og 4 Lpd. Ost. 3) Qvægtienden c.

15 Rd. 4) Af Anner= og Mensalgods haves 2 Tdr. Rug, 8 Tdr. Byg,

c. 83 Rd., 2 Gjæs og Hoveri, som efter privat Accord i de sidste Aar

er betalt med 16 Rd. og 8 Dages Arbeide. 5) Offer og Accidentser c.

200 Rd. 6) Udbytte af en Bankactie 366 Rd. og Renter af en Capital

paa 1500 Rd., der vil indkomme ved Afhændelse af en Annexgaard. 7)

Tørv haves til Fornødenhed. 8) Præstegaardens Jorder, der staae for

Hartkorn 5 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb., bestaae af a) c. 116 Tdr.

Agerland, hvoraf en stor Deel, af Frygt for Flyvesandet, næsten kun er brugt

til Faaredrift og det Meste af det Øvrige er skarpsandet; som Middel¬

avl kan anføres 70 Tdr. Rug og 42 Tdr. Byg; b) c. 60 Tdr. Land

Eng, hvorpaa kan avles i et Middelaar c. 50 Læs Hø; samt 0 c. 190

Tdr. Land Hede og Overdrev.— Udgifter: 1) Skatter og Afgifter paa

Amtstuen samt Expenser c. 142 Rd. 2) I forrige Aar er svaret til Skole¬

Fattig= og Communevæsenet foruden Veiarbeide og Ægter 14 Rd. 24 ß.,

32 Lpd. Fourage og c. 9 Skpr. Rug og 11 Skpr. Byg. — Ved Mage¬

læg og Omregulering af Præstegaardens og Fæsteres Jorder er i sin Tid
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betalt 119 Rd. 85 ß., som efter Forordn. af 23de April 1781 og Mi¬

nisteriets Skrivelse af 11te Januar 1850 erstattes Beneficiarius, som har

udlagt dem, af Successor paa den i bemeldte Anordning foreskrevne Maade.

—Præstegaarden, som især hvad Udhusene angaaer er meget vidtløftig, er

vel vedligeholdt. Indløsningssummen 500 Rd. Sogneveien 1 Miil, ved

Snelæg stundom næsten 14.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i

Rødby. Indtægter: 1) 6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg in natura. 2) 30

Tdr. Byg efter Capitelstaxt. 3) Pengeløn 125 Rd. 4) Michaelisløn c.

18 Rd. 5) Høitidsoffer af Menigheden 80 a 90 Rd. 6) Fri Bolig med

Have. 7) Embedsjord 5 a 6 Tdr. Land. 8) 6 Favne Brænde til eget

og Skolens Forbrug. 9) 25 Tdr. Byg efter Capitelstart og 24 ß. af en

bortarvefæstet Lod. — Udgifter: 1) Enkepension 6 Skpr. Rug og 5

Tdr. Byg efter Capitelstaxt, samt i Penge 10 Rd. 34 ß.; og 2) Skatter

og Commune=Afgifter c. 22 Rd.

Embedet som ordineret Catechet ved Vor Frelsers Kirke paa Christi¬

anshavn. Indtægterne ere 100 Rd. i aarlig Løn af Sognepræsten, samt

Indkomsten af en Tavle.

Aarslev og Tiilst Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Præste¬

korntienden af Sognenes tiendeydende Hartkorn, 354 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk.

34 Alb., udgjør ialt 34 Tdr. Rug, 134 Tdr. Byg og 129 Tdr. Havre.

2) Qvægtienden udgjør for Aarslev Sogn c. 3 Tdr. Byg. 3) Nannest og

Smaaredsel: Brød 2 Pd. pr. Td. Hartkorn kan beregnes omtrent liig 6

Tdr. Rug, Ost 18 Lpd., Æg 48 Snese, samt 48 halve Gjæs. 4) Offer

og Accidentser c. 220 Rd. 5) For at holde Brød og Viin til Communion

erlægges 4½e Tdr. Rug og 4½ Tdr. Byg, betalt efter Capitelstaxt. 6)

Præstegaarden, hvis Bygninger ere meget gode og vel vedligeholdte, har et

Jordtillæg af 110 Tdr. Land Ager og Eng, fordetmeste af god Beskaffen¬

hed, ansat i Hartkorn efter den nye Matrikul til 12 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr.

344 Alb. Engene have hidtil afgivet 50 a 60 Læs Hø i almindelige Aar.

Tilstrækkeligt Tørvestjær haves, dog af ringe Beskaffenhed. Ligeledes haves

nogen Gjerdselshugst. Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd., hvoraf

dog 100 Rd. ere perpetuerede i Gaarden. — Udgifter: 1) Skatter paa

Amtstuen udgjorde sidste Aar 138 Rd. 2) Communeskatter kunne anslaaes

ialt til c. 30 Rd. 3) Landemodsexpenser c. 14 Rd. — Der er ingen Enke

paa dette Kald, ei heller paahviler der samme nogen Gjeld.

Sværdborg Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korntienden af

Sognets c. 430 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør 26 Tdr. 4 Skpr. Rug,

282 Tdr. 6 Skpr. Byg og 43 Tdr. 1 Skp. Havre. 2) Smaaredsel og Qvæg¬

tiende ydes med 59 Snese Æg, 410 Pd. Ost, 1 Gaas af hver Gaard og
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74 Rd. 3) Af en bortfæstet Mensalgaard i Neble svares 4 Tdr. Rug, 4
Tdr. Byg. 1 Td. Havre og 2 Skpr. Ærter, og af en Embedet tilhørende
bortfæstet Gaard i Snertinge svares 4 Tdr. Rug, 9 Tdr. Byg, 4 Tdr.

Havre og 19 Rd. 32 ß. Indtægten af 9 Embedet tilhørende Huse udgjør
53 Rd. 4) Refusion af Snertinggaard 20 Rd. 5) Offer og Accidentser
omtrent 300 Rd. 6) Udbytte af en Kaldet tilhørende Bankactie paa 400

Rd., og Renter af en Kapital, stor 86 Rd. 10 ß. 7) Præstegaardens Av¬
ling udgjør 48 Tdr. Land med Hartkorn 7 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb.

Desuden hører til Kaldet Fuglebek Mose, der er henved 30 Tdr. Land

stor; den afgiver fornødent Tørveskjær, men kun lidet Hø. —Byrder: 1)

Kgl. Skatter c. 100 Rd. 2) Communeafgifter c. 28 Rd. 3) Landemods¬
—expenser c. 31 Rd. Den sidstafdøde Sognepræst efterlader sig Enke.

Paa Kaldet er desuden en ældre Enke, hvis Pension udgjør 44 Tdr. Byg.
Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd. Af dens Bygninger ere tvende

Længder gamle, og 12 Fag ere ved sidste Syn udsatte til Ombygning inden
Synet 1855. De to andre Længder ere ombyggede af den sidste Benefi¬
ciarius.

Befordringer og Afgang.
Under Justitsministeriet. Under 25de April er Cand. juris A. Holm¬

blad allernaadigst beskikket til Assessor i Kjøbenhavns Criminal= og Politiret.
Under s. D. er Copist i den Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsrets

Skifteskrivercontoir I. G. Scheel, paa Ansøgning, i Naade entlediget.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 26de April er

Biskop over Lolland=Falsters Stift, Mag. arl. D. G. Monrad, Ridder af

Dannebroge, entlediget i Naade og med Pension. Under s. D. er ordineret

Catechet ved Frue Kirke og 1ste Lærer ved Borgerskolen i Odense, T. Steen¬

buch, allernaadigst beskikket til Sognepræst for St. Hans Menighed sammesteds.

Under Indenrigsministeriet. Under 19de April er Jægermester Post

til Broxø, Ridder af Dannebroge, paa Ansøgning allernaadigst entlediget

for Vordingborg Distrikt. Under s. D.som Medlem af Tiendecommissionen

er Tiendecommissær, Proprietær Geddeallernaadigst udnævnt til Formand for,

Rasmussen paa Gisselfeldt, Forvaltersamt Tiendecommissær, Godsforvalter

H. P. Rasmussen paa Næsbyholm, og Forpagter V. Luun paa Rønnebeks¬

holm, til Medlemmer af Tiendecommissionen for Vordingborgs nordre Tiende¬
Kammerraad Malling til Formandcommissions=Distrikt; Tiendecommissær,

for, samt Forvalter ved Beldringe ogLetkende Godser, Prokurator P. A.

Ringberg, og Forpagter F. L. Crone paa Engelholm til Medlemmer af
Tiendecommissionen for Vordingborgs søndre Tiendecommissions=Distrikt;

Krigsassessor Rossing paa Liselund til Medlem af Tiendecommissionen for
Møens Distrikt, og Landmaaler Smith til Uledam til Medlem af samtlige

Tiendecommissioner i Præstø Amt. Under 25de s. M. er det paa Forman¬

den for Borgerrepræsentanterne i Aarhuus, Cancelliraad Hertz, faldne Valg til
borgerlig Raadmand sammesteds allerhøist approberet.

Under Krigsministeriet. Under 17de Marts er Secondlieutenant paa

yngst Gage i Infanteriet E. E. v. Penick oprykket paa ældst Secondlieute¬
nants Gage. Under s. D. er Secondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve

F. W. v. Petersen, efter Ansøgning, allerhøist meddeelt Afsted i Naade af

Krigstjenesten.

Under 18de s. M. er Directeur for Armeens Materiel, Oberst a la suite
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i den Kgl. Artilleribrigade L. J. F. v. Keyper, Commandeur af Dannebroge

og Dannebrogsmand, efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed, allerhøist

meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten, med Pension. Under s. D. er Con¬

toirchef under Directionen for Armeens Materiel, Etatsraad C. F. Seegers,

Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, paa Grund af Svagelighed allerhøist

entlediget i Naade fra dette Embede, med Pension. Under s. D. er Capitain

af 1ste Klasse i den Kgl. Artilleribrigade C. C. v. Lundbye, Ridder af Danne¬

broge, allerhøist udnævnt til Directeur for Armeens Materiel samt sat a la

suite i Artilleriet og tillagt Majors Charakteer, indtil videre uden Ancien¬

nitet. Under s. D. er charakteriseret Premierlieutenant i den Kgl. Artilleri¬

brigade P. C. v. Jensen allerhøist udnævnt til Premierlieutenant i Brigaden.

Under 24de s. M. er i den Kgl. Artilleribrigade allerhøist resolveret føl¬

gende Avancement m. m., nemlig: Oberst og Commandeur for Brigadens

Stab M. v. Lüttichau, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, udnævnes til

Commandeur for det 1ste Artilleri=Regiment; Oberst W. N. v. Ulstrup,

Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, udnævnes til Commandeur for

Brigadens Stab; Oberstlieutenant H. C. v. Fuhrmann, Ridder af Danne¬

broge og Dannebrogsmand, tillægges Obersts Charakteer samt oprykker paa

den for de ældste Stabsofficerer normerede Gage; charakteriseret Major L.

S. v. Marcussen, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, udnævnes

til Major; Capitain af 2den Klasse W. F. L. v. Kauffmann, Ridder af

Dannebroge, forfremmes til Capitain af 1ste Klasse; og de charakteriserede

Capitainer: A. L. v. Klein, Ridder af Dannebroge, og M. E. v. Fallesen,

Ridder af Dannebroge, udnævnes til Capitainer af 2den Klasse. Under s. D.

er Secondlieutenant paa yngst Gage i Infanteriet F. W. v. Bruun oprykket

paa ældst Secondlieutenants Gage; Secondlieutenant i Infanteriet H. C. v.

Bagge sat a la suite i samme paa eet Aar, fra 1ste April d. A. at regne.

Under 27de s. M. er Capitain af 2den Klasse i den Kgl. Artilleribri¬

gade E. V. v. Schreiber, Ridder af Dannebroge, allerhøist forfremmet til

Capitain af 1ste Klasse, og Premierlieutenant i Brigaden E. W. v. Schjern

udnævnt til Capitain af 2den Klasse, med den ham reserverede Anciennetet;

Premierlieutenant i den Kgl. Artilleribrigade P. E. v. Flagstad, Ridder af

Dannebroge, sat a la suite i Artilleriet og ansat som fungerende Contoirchef

under Krigsministeriet.

Under 2den April er allerhøist resolveret følgende Avancement i General¬

staben: Oberst F. L. A. H. v. Baggesen, Commandeur af Dannebroge og

Dannebrogsmand, udnævnes til Generalmajor og Chef for Generalstaben

charatteriseret Oberstlieutenant F. W. C. v. Caroc, Ridder af Dannebroge

og Dannebrogsmand, udnævnes til Oberstlieutenant, charakteriseret Major

T. C. v. Faaborg, Ridder af Dannebroge, udnævnes til Major, og Capi¬

tainerne af 1ste Klasse: H. F. v. Abrahamson, Ridder af Dannebroge,
H. C. I. v. Beck, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, F. C. v.

Stjernholm, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, og H. W. v.

Mathisen, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, tillægges Majors

Charakteer, dog indtil videre uden Anciennetet.

Under s. D. er Ritmester af 1ste Klasse og Eskadronschef ved den

Kongelige Livgarde til Hest A. F. S. v. Brockdorff, Ridder af Dannebroge,

allerhøist tillagt Majors Charakteer, dog indtil videre uden Ancienneret.

Under 6te s. M. er Oberstlieutenant i Infanteriet W. I. v. Branner,
Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, allerhøist tillagt Obersts Cha¬
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rakteer samt oprykket paa den for de ældste Stabsofficerer normerede Gage.

Under s. D. er allerbøist resolveret følgende Avancement m. m. i Cavalle¬

riet, nemlig: charakteriseret Oberstlieutenant C. v. Torp, Ridder af Danne¬

broge og Dannebrogsmand, udnævnes til Oberstlieutenant; charakteriseret

Major J. H. v. Mørck, og Ritmester af 1ste Klasse H. F. C. W. v. Krie¬

ger, Ridder af Dannebroge, udnævnes til Majorer, Sidstnævnte med den

ham reserverede Anciennitet; Ritmesterne af 2den Klasse C. A. F. v. Lillien¬

schiold, H. A. E. v. Sehestedt, D. W. v. Hegermann=Lindencrone, Ridder

af Dannebroge, og G. v. Castenschiold, Ridder af Dannebroge, forfremmes

til Ritmestere af 1ste Klasse; de charakteriserede Ritmestere F. C. v. Rosen¬

A. C. F. v. Barneckow, L. C. v. Langsted, Ridder af Dannebroge, og P.

G. v. Bauditz, Ridder af Dannebroge, udnævnes til Ritmestere af 2den

Klasse; de charakteriserede Premierlieutenanter W. v. Lindholm, Ridder af

Dannebroge, C. L. O. F. v. Posselt, H. R. Baron v. Wedell=Wedells¬

borg, Ridder af Dannebroge, H. C. W. F. v. Deichmann, E. E. v. Moe,

C. A. F. C. L. v. Paulsen, V. F. G. v. Bülow, C. L. v. Boalth og W.

v. Sperling udnævnes til Premierlieutenanter, og sættes tillige fornævnte

Premierlieutenant v. Deichmann, der er ansat som Adjutant ved 2den Ca¬

valleri=Brigade, a la suite; den ved Gardehusar=Divisionen i Secondlieute¬

nants Nummer paa yngst Gage staaende charakteriseret Premierlieutenant

C. W. Grev v. Sponneck, samt Secondlieutenanterne paa yngst Gage A.

M. v. Borberg, P. I. C. v. Damm, F. C. v. Fenker, C. C. E. v. En¬

gelbrecht, G. C. I. M. H. v. Castenschiold, C. v. Bornemann, I. U. P.

W. v. Dinesen, M. M. C. v. Nielsen, L. F. C. v. Meyer, F. H. v. Nis¬

sen, H. B. v. Dahl, I. C. L. v. Lund, C. L. v. Steenstrup og C. G. v.

Norup oprykke paa ældst Secondlieutenants Gage. Under s. D. ere Pre¬

mierlieutenanterne i Cavalleriet W. v. Lindholm, Ridder af Dannebroge, og

C. C. v. Wegener allerhøist tillagte Ritmesters Charakteer med den dem re¬

servede Anciennitet. Under s. D. ere de til Disposition staaende charakteri¬

serede Premierlieutenanter i Cavalleriets Krigsreserve H. G. v. Faith og A.

T. v. Holm allerhøist udnævnte til Premierlieutenanter i Cavalleriets Krigs¬

reserve og tillagte, saalænge de ere permitterede, ifølge § 3 af Lovenaf

29de Marts 1852, det Halve af Premierlieutenants Gage og Emolumenter.

Under s. D. er Cadet uden Gage ved det Kgl. Landcadetcorps G. G. v.

Wandler allerhøist ansat indtil videre i virkeligt Cadetnummer.

Under 10de s. M. er charakteriseret Premierlieutenant i Infanteriets

Krigsreserve H. A. C. v. Block, der er befordret i Civiletaten, meddeelt Af¬

sked i Naade af Krigstjenesten.

Under 15de s. M. er Oberstlieutenant a la suite i Generalstaben C.

C. G. v. Andræ, Ridder af Dannebroge, Lærer ved den Kgl. militære Høi¬

skole, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten og fra bemeldte Lærerpost,

med Forbehold af nærmere allerhøieste Bestemmelse angaaende hans eventuelle
Adgang til Pension.

Under 19de s. M. er Premierlieutenant i Cavalleriet F. L. v. Torp

allerhøist sat a la suite i Cavalleriet. Under s. D. er charakteriseret Pre¬

mierlieutenant i Infanteriet C. F. W. v. Secher, Ridder af Dannebroge,
allerhøist udnævnt til Premierlieutenant, og Secondlieutenant paa yngst Gage

i samme I. B. v. Hertz oprykket paa ældst Secondlieutenants Gage.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lnder 29de April har det behaget Hs. Majestæt Kongen, efter Ansøgning,

allernaadigst at bevilge Hs. Exc. Premierminister samt Minister for Kirke¬

og Underviisningsvæsenet for Kongeriget Danmark, Geheimeconferentsraad

Anders Sandøe Ørsted, Ridder af Elephanten, Storkors af Danne¬

brogen og Dannebrogsmand, Dimission fra hans hidtilværende Stilling som

Indenrigsminister for Kongeriget.

Under s. D. er derhos fungerende Chef for Hs. Majestæt Kongens

Cabinetssekretariat, Hs. Exc. Geheimeconferentsraad Frederik Ferdinand

Tillisch, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogs¬

mand, allernaadigst udnævnt til Indenrigsminister for Kongeriget Danmark:

og er der tillige under s. D. udfærdiget en allerhøieste Ordre til ham om

at indtræde i det Kongelige Geheime Statsraad og der tage Sæde efter sin

personlige Rang.

Lovgivning.

Fra 1ste Mai d. A. er af Gouvernementet for de dansk=vestindiske Be¬

siddelser, i Henhold til den dertil givne allerhøieste Bemyndigelse, sat i

Kraft følgende under 6te Septbr. f. A. igjennem Finantsministeriet udkomne

Anordning om Næringsdrift i de dansk=vestindiske Besiddelser:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.

Gjøre vitterligt: Efterat have ladet Os af Vor Finantsminister allerunder¬

danigst foredrage den af Colonialraadet for Vore dansk=vestindiske Besiddelser

afgivne allerunderdanigste Betænkning over et Samme forelagt Udkast til en

Anordning om Næringsdrift i disse Vore Besiddelfer, ville Vi allernaadigst

have fastsat som følger:



402

Capitel 1.

§ 1.

Efternævnte Næringsveie skulle i Almindelighed være forbeholdte dem

have udtaget Borgerskab derpaa:som

Kjøbmands= eller Detailhandel, samt de andre i denne Anordnings § 41)

nævnte Grene af Handelsnæringen;

Haandværk, forsaavidt samme drives ved Medhjælpere og Lærlinge;2)

Skibsrhederi, forsaavidt Vedkommende ikke er Kjøbmand; Næringsvei3)

som Skibsfører, Architekt, Civil=Ingenieur, eller Bogtrykker;

Sukkerplantagers og dertil hørende Værkers Drift, enten som Eier, naar4)

Vedkommende er bosiddende paa Øerne og har de iøvrigt til Borger¬

skabs Erhvervelse nødvendige Egenskaber, eller som lønnet Bestyrer, eller

som Forvalter.

Med Hensyn til de Næringsbrug, hvis Udøvelse er betinget af sær¬

egne Bevillinger, ville de Vedkommende desforuden have at udtage Borger¬

skab paa samme, t. Ex. Værtshuushold, Rombodhold, Apothekernæring,

Bogtrykkeri.
§ 2.

Den, som attraaer Borgerskab paa nogen af nævnte Næringsveie, har

at indlevere sin til Overøvrigheden stilede Begjæring derom, med Oplysning

om sin Alder og sit Fødested, til Politimesteren, der vil have at indsende

samme med sin Erklæring om, hvorvidt der lovligen maatte være Noget til¬

hinder for Borgerskabs Meddelelse, og vil der, isærdeleshed naar Vedkom¬

mende er en Fremmed, som ikkun i kort Tid har opholdt sig paa Stedet,

være at afkræve ham paalidelige Oplysninger eller Vidnesbyrd af troværdige

Indvaanere om hans tidligere Forhold og Vandel. Forsaavidt Udøvelsen af

vedkommende Næringsveie i Overensstemmelse med denne Anordnings For¬

skrifter er betinget af Duelighedsprøve, maa Beviis om dennes Aflæggelse

tilveiebringes.

Ingen kan erholde Borgerskab førend han har fyldt stt 25de Aar, eller

har erholdt Myndighedsbevilling. Dog kan Borgerskab som Plantageforval¬

ter og som Skibsfører meddeles den, som har fyldt sit 21de Aar.

Forinden Borgerbrevets Udfærdigelse maa Vedkommende godtgjøre at

have erlagt den i nærværende Anordning for saadant Borgerskabs Meddelelse

fastsatte Afgift til Landkassen, samt til Statskassen et Beløb af ⅓ af

nævnte Afgift, og paa St. Croix desforuden &Mmp 2. 56 til stemplet Papir,

hvorhos han vil have at aflægge Borgereden i vedkommende Sekretariat, hvor¬

igjennem Borgerbrevet udfærdiges.

Borgerbrevet maa, forinden det kan afbenyttes, forevises for Politime¬
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steren i den Jurisdiction, hvori Vedkommende nedsætter sig, og skal af denne

forsynes med Paategning om dets Notering i vedkommende Protokol, hvor¬

for erlægges i Politigebyr et Beløb af ⅓g af ovenberørte Afgift til Land¬

kassen.

§ 3.

Udtaget Borgerskab berettiger, med den i nærværende Anordnings § 9

indeholdte Undtagelse, den Vedkommende kun til at drive den paagjældende

Næringsvei paa den Ø, for hvilken det er udfærdiget, og hvor han som

Borger i Almindelighed vil være pligtig til at have Bopæl. Hvor Forholdet

imidlertid medfører, at samme eller forskjellige Næringsveie kunne drives af

een Person paa flere af Øerne, f. Ex. som Bestyrer af forskjellige Plantage¬

Eiendomme, eller som bosat Handlende i een af Byerne og Plantage=Eier

paa en anden af Øerne, vil Borgerskab være at udtage paa hver af ved¬

kommende Steder.

Begjærer Nogen at erholde Borgerskab paa flere Næringsveie paa samme

Ø, erlægges for Borgerbrevet ikkun fulde Gebyrer og Afgift med Hensyn

til een Næringsvei, om de ere forskjelligt ansatte, for den høist ansatte, og

halve Gebyrer og Afgift for hver af de andre. Denne Regel gjælder ogsaa,

naar Nogen begjærer sit Borgerskab udvidet til flere Næringsveie eller Nogen

vil opgive sit nuværende Borgerbrev imod at udtage et nyt paa en anden

Næringsvei; i hvilke Tilfælde de tidligere erlagte Gebyrer og Afgifter ville

være at regne til Afdrag i det samlede Beløb.

En Borgers Enke er i Almindelighed berettiget til at fortsætte hans

Næringsvei paa hans Borgerskab, saalænge hun forbliver ugift.

Capitel 2.

§ 4.

Handel maa, med de i denne Anordning nærmere fastsatte Undtagelser,

kun drives i Byerne.

For Borgerskab paa Kjøbmandshandel, hvorunder hører Udsalg af Varer

saavel i større som mindre Partier, erlægges i Afgift til vedkommende Land¬

kasse F 60, paa St. Thomas med Tillæg af 13.

For Borgerskab som Detailhandler erlægges i Afgift til vedkommende

Landkasse ap 36, paa St. Thomas med Tillæg som foranført.

Drives Handel af Flere i Interessentskab, paaligger det samtlige active

Interessenter hver for sig at udtage Borgerskab.

Apothekere skulle tage Borgerskab som Detailhandlere, medmindre de til¬

lige ville drive Groshandel med Varer, som ikke henhøre under derres Apo¬

thekerbevilling, i hvilket Fald de skulle tage Borgerskab paa Kjøbmandshandel.
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Til Rombodhold og Værtshuushold udkræves særligt Borgerskab, hvorfor

som for Borgerskab paa Detailhandel. Deterlægges den samme Afgift

Samme gjælder om Borgerskabfor Slagtere med Ret til at slagte Hornqvæg

til Forhandling.

§ 5.

Bevillinger til at drive Detailhandel uden Borgerskab kunne af Over¬

øvrigheden meddeles ugifte Fruentimmer over 25 Aar og Enker, efter An¬

søgning, som maa være ledsaget af Politimesterens Erklæring. For saadan

Bevilling erlægges i Afgift til Landkassen 8 18, paa St. Thomas med

Tillæg af ⅓, samt Afgift til Statskassen og Politigebyr efter det i § 2

fastsatte Forhold.

Ligeledes kan Overøvrigheden meddele Bevillinger til Smaahandel med

Høkervarer, saavel til ugifte Fruentimmer over 25 Aar og Enker, som til

Mandspersoner, uden Borgerskabs Udtagelse; for hvilke Bevillinger erlægges

i Afgift til Landkassen K 12, paa St. Thomas med Tillæg som foranført,

samt Afgift til Statskassen og Politigebyr efter ovennævnte Forhold.

Formeldte Bevillinger skulle i Henhold til Lovgivningens Grundsæt¬

ninger tillige ansees at indeholde Meddelelse af den fornødne personlige Myn¬

dighed for Vedkommende til med Forbindtlighed at afslutte saadanne Con¬

tracter, som staae i Forbindelse med slige Næringsbrug.

De fastsatte Afgifter og Gebyrer for de i denne § omhandlede Bevil¬

linger, ved hvis Benyttelse Vedkommende kun maae bruge Hjælp af deres

Børn og andre Personer af deres Huusstand, kunne efter Omstændighederne

nedsættes eller eftergives.

De Personer, som allerede det hele sidst forløbne Aar forinden denne

Anordnings Kundgjørelse have drevet nogen i denne § nævnt Næring enten

som Hoved= eller Bilevevei uden Borgerskab eller Bevilling, skulle være

berettigede til at erholde saadan Bevilling uden Afgift eller anden Om¬

kostning, forsaavidt de inden nedenfastsatte Tid forlange det. Politi¬

mesterne skulle i denne Anledning inden 2 Maaneder efter Anordningens

Kundgjørelse hver i sit Distrikt have foranstaltet Lister forfattede over alle

Personer, hvorpaa dette finder Anvendelse, og efter foregaaende Bekjendtgjø¬

relse lade disse Lister henligge paa et passende Sted til almindeligt Eftersyn

i een Maaned, for at Enhver kan have Adgang til itide at fremføre mulige

Indstgelser, og blive derefter Bevillingerne at udlevere uden Betaling til

dem som efter det Ovenanførte dertil have Adkomst; hvorimod de som

maatte have forsømt at paasee deres eget Tarv, ville blive at behandle efter

denne Anordnings almindelige Bestemmelser.

De, som have erholdt Bevilling til Smaahandel med Høkervarer, skulle
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være berettigede til at falholde deres Varer paa de offentlige Torvepladse om

Søgnedagene og indtil Kl. 9 Søndag Formiddag.

§ 6.

Paa St. Croix ere Skippere og Baadførere berettigede til at forhandle

deres medbragte Varer ombord i deres Fartøier uden Erlæggelse af nogen

Afgift, men ikke til at have Udsalg fra Boutiker, medmindre de tage Bor¬

gerskab. Dog ere danske Skippere fritagne for Borgerskabs Udtagelse imod

at svare Boutikskat efter de hidtil gjældende Bestemmelser.

Paa St. Thomas skal det indtil videre have sit Forblivende ved de

sammesteds gjældende locale Forskrifter.

§ 7.

Handel med Manufaktur= og Kramvarer ved omvankende Sælgere maa

kun finde Sted i Byerne og paa Øen St. Jan, og skal være betinget af Sæl¬

gepas, udstedt af vedkommende Politimester og gjældende for een Maaned,

hvorfor erlægges K 1, der tilfalder Landkassen. Saadant Sælgepas skal

udtages i den vedkommende Handelsberettigedes Navn, der, forsaavidt Byerne

angaaer, tillige skal holde aabent Udsalgsted sammesteds, og kan ikkun afbe¬

nyttes ved en vis i Passet opgivet Sælger, med Hensyn til hvilken det vil

være at iagttage, at ikkun Personer over 35 Aar eller som formedelst Le¬

gemssvaghed ere uskikkede til andet Arbeide, maae benyttes dertil, med Und¬

tagelse af Saadanne, som idetmindste i hele det sidstforløbne Aar forinden

denne Anordnings Kundgjørelse stadigen maatte have været beskjæftigede med

slig Ombæren. Enhver Sælger skal selv ombære Varerne, og maa under

intet andet Paaskud medtage Personer til at bære samme.

De, som uden at besidde Borgerskab eller Bevilling paa Handel, have i

hele det sidstforløbne Aar, forinden denne Anordning træder i Kraft, drevet

Erhverv enten ved selv at ombære slige Varer, eller ved at holde Sælgere,

kunne meddeles Sælgepas for dem selv eller for een Sælger, eller, om de

have holdt flere, for tvende, under de samme Betingelser som Handelsberet¬

tigede, og blive disse Sælgepasse maanedligen at fornye, saalænge Vedkom¬

mende uafbrudt fortsætte saadant Erhverv; men lader Nogen, som ikke be¬

viislig ved Sygdom er forhindret, tvende Maaneder hengaae, uden at lade

Passet fornye, kan Sælgepas ikke igjen meddeles forinden Vedkommende

har erhvervet Handelsberettigelse.

Politimesterne skulle i denne Anledning foranstalte Lister optagne, og

henlagte til almindeligt Eftersyn, over de Personer, hvorpaa dette finder An¬

vendelse, paa samme Maade som i § 5 bestemt med Hensyn til de der

nævnte Handlende.
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§ 8.

Borgerskab eller Bevilling udkræves ikke til at drive Smaahandel i egen

Bolig i Byerne med Brød, Frugt, Grønsager, Kager, Sirup, Syltetøi, til¬

beredte Levnetsmidler ikke=spiritueuse Drikke, Æg, Melk, Brænde og Kul,

samt Frembringelser af egen Huusflid.

Paa de i hver By bestemte Torvepladse kan der saavel paa den al¬

mindelige Torvedag eller Løverdagen, som paa de andre Søgnedage, og indtil

Kl. 9 Søndag Formiddag, af Landboere og Andre falholdes de ovennævnte

Gjenstande, samt Kjød, Smaakreaturer, fersk Smør og fersk Fisk; og kan

Brænde, Kul, Frugter og Grønsager desuden udsælges fra Baade ved Lan¬

dingsbroerne og fra Værfterne, fra hvilke sidste Steder ogsaa fersk Fisk,

Skildpadder, levende Kreaturer, Kalk og Salt som hidtil kunne falholdes.

Dog er Handelen paa Torvene og andre offentlige Steder underkastet de

nærmere Bestemmelser, som Politiet til Ordens Overholdelse maatte finde

nødvendige, og skal det nøie paasees, at Handelen paa de nævnte Steder

udenfor den almindelige Torvedag, og Gjenstandes Indførsel til Byerne paa

de andre Dage, ikke misbruges til Skjul for Løsgængeri, ligesom at der ikke

dermed forbindes nogen anden og utilladelig Handel. Med Brænde, Kul,

Græs, Sukkerrør og Sukkerrørstoppe, som indføres til Byerne fra Landet,

skal stedse forefindes Følgeseddel fra vedkommende Landeiendomsbesidder eller

Forvalter.

I Byerne er det endvidere tilladt indtil Kl. 10 hver Formiddag om

Søgnedagene, og indtil Kl. 9 om Søndagen, uden Sælgepas at lade om¬

bære til Salg: Kjød, Brød, Smaakreaturer, fersk Smør, Melk, Æg, Grøn¬

sager, Frugter, tilberedte Levnetsmidler og ikke=spiritueuse Drikke. Det skal

derhos være Politimesterne overladt at udstede et til Stedets Fornødenhed

svarende Antal af Sælgepasse til i Dagens Løb at ombære enkelte eller flere

af de ovennævnte Gjenstande, der kunne falholdes paa Torvene, hvilke Passe

dog kun maae meddeles for saadanne Sælgere, som i foregaaende § fastsat

med Hensyn til de deromhandlede Sælgepasse, og altid skulle udstedes for

eet Fjerdingaar, at regne fra hver 1ste Januar, 1ste April, 1ste Juli og

1ste October, og betales hver Gang med K 1, som tilfalder Landkassen.

Under de samme Betingelser kunne Politimesterne udstede det efter Om¬

stændighederne fornødne Antal Sælgepasse til Ombæren paa Landet af Brød,

Fisk, salt Flesk og Lys; i hvilken Henseende Politimesterne paa St. Croix,

efter indbyrdes Overlæg, have at tage en fælleds Bestemmelse, og gjensidigen

at meddele hverandre Underretning om de Personer, til hvem Passe i Hen¬

hold dertil blive at meddele. Dog er det uformeent at sende fersk Kjød til

Salg hos de Omboende paa Landet med Eierens egen Følgeseddel.
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Det skal ikke være faste Arbeidere paa Plantager formeent at sælge i

Detail til andre Arbeidere paa samme Plantage almindelige Fødevarer og

Lys, dog at saadanne Varer kun indkjøbes hos Handelsberettigede, navnlig

paa St. Croix i Byerne, og at saadanne Salg kun foregaae paa Søgne¬

dage og udenfor de sædvanlige Arbeidstimer.

Capitel 3.

§ 9.

For Borgerskab paa et Haandværk erlægges i Afgift til Landkassen

§ 18, paa St. Thomas med Tillæg af 13. Vil Nogen drive flere end

eet Haandværk, bliver der at forholde efter denne Anordnings § 3, dog med

de nedenanførte Undtagelser.

Udtaget Borgerskab berettiger den Vedkommende til at drive sit Haand¬

værk i hvilketsomhelst Omfang og at benytte Medhjælpere, ligesom og til at

antage Lærlinge, dette Sidste dog kun under Betingelse af, at han har fast

Bopæl og holder Værksted saafremt Haandværkets Beskaffenhed i Alminde¬

lighed forudsætter dette.

Borgerskab som Snedker, eller Tømmermester, eller Hjulmager, skal

medføre Berettigelse for den Vedkommende til at udføre hvilketsomhelst Ar¬

beide, der henhører under noget af disse trende Haandværker; og Borgerskab

som Smed, Guldsmed, Kobbersmed, eller Blikkenslager skal berettige til at

udføre hvilkesomhelst Metalarbeider. Det Samme skal gjælde med Hensyn

til andre hinanden nærberørende Haandværker.

Borgerskab paa Sadelmager= og Malerhaandværkerne skulle kunne ud¬

tages under Eet uden forhøiet Afgift, naar Vedkommende forud har godt¬

gjort sin Duelighed med særskilte Prøvearbeider, og hvert af disse tvende

Haandværker skal ansees at indbefatte Tapetseren.

Det skal ikke ansees som uberettiget Haandværksdrift, naar en Haand¬

værksmester selv udfører eller i sit eget Værksted eller Arbeidsplads benytter

Medhjælpere til at udføre saadanne Dele af hans Arbeide, som ellers kunne

ansees som vedkommende et andet Haandværk.

Den, som efter erhvervet Borgerskab har nedsat sig som Haandværker paa

en af Øerne, skal være berettiget ogsaa at udøve sit Haandværk paa de an¬

dre Øer, uden der at udtage Borgerskab, saalænge han ikke tager fast Bopæl

sammesteds.

En Borgers Enke, som i Henhold til denne Anordnings § 3 vil fort¬

sætte hans Næringsvei, maa dertil benytte en Person, som har aflagt den i

efterfølgende § omhandlede Duelighedsprøve.
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§ 10.

Enhver, som for egen Regning vil drive noget Haandværk, er pligtig

til, efter foregaaende Anmeldelse for Stedets Politimester, at forfærdige eller

udføre et til Haandværket hørende Arbeide, som er skikket til at godtgjøre

hans Duelighed i samme, men forøvrigt vælges af ham selv. Dog undtages

herfra de, som godtgjøre at have udført behørigt Prøvestykke i vedkommende

Haandværk i Moderlandet.

Saadant Prøvearbeide bliver at udføre under behørig Control efter

Politimesterens Bestemmelse, og, naar færdigt, at forevise for en Commis¬

sion, bestaaende af Politimesteren og tvende af denne tiltagne Borgere eller

andre kyndige Mænd. Dersom denne Commission finder Arbeidet forsvarligt,

udsteder den Attest herom, men saafremt Commissionen erklærer, at det ud¬

førte Prøvearbeide ikke godtgjør, at Vedkommende har den Duelighed, som

bør fordres af en Haandværksmester, kan han ikke forinden et halvt Aars

Forløb stedes til en ny Prøve. Der er Intet tilhinder for, at Nogen af¬

lægger saadan Duelighedsprøve i forskjellige Haandværker.

Der tilkommer hver af Mændene for deres Uleilighed K 1, samt, saa¬

fremt Arbeidet maa synes udenfor Byerne, tillige Befordringsomkostninger,

som bliver forud at erlægge til Politimesteren af den, som melder sig til

Forfærdigelse af Prøvearbeide.

Den, som har erhvervet Attest om aflagt Duelighedsprøve, er berettiget

til at arbeide i sit Haandværk for egen Regning og derved at benytte Med¬

hjælp af sin Hustru og sine Børn; og skulle de i foregaaende § indeholdte

Bestemmelser om de Arbeider, der maae udføres af de der nævnte Haand¬

værkere, ogsaa gjælde for den, der har aflagt Duelighedsprøve som saadan.

Derimod maa han ikke benytte andre Medhjælpere eller antage Lærlinge,

uden først at have udtaget Borgerskab.

§ 11.

Ingen Haandværkslærling maa antages uden efter skriftlig Contract

imellem, Haandværksmesteren og Lærlingens Forældre eller Værge, hvilken

Contract foruden de Vedkommendes Navne, Mesterens Bopæl og Lærlingens

Alder, bør indeholde:

1. det Haandværk eller de Færdigheder, hvori Lærlingen skal oplæres;

2. Læretiden, som ordentligviis ikke bør være kortere end 3 Aar, og som

i ethvert Tilfælde ei bør ende før Lærlingens fyldte 18de Aar;

3. Vestemmelse om Lærlingens Underholdning og Opholdssted i Læretiden

og hvad ellers for ham betinges;

4. saafremt Saadant vedtages, den Betaling, som skal erlægges til Mesteren
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for Lærlingens Oplærelse, og omvendt den Erstatning, som Mesteren

skal erlægge for Misligholdelse af Contracten.

Contracterne, der kunne skrives paa ustemplet Papir, blive at vedgaae

for Politimesteren, der har at paasee det Fornødne i Overensstemmelse med

Ovenstaaende, og blive at notere i en dertil bestemt Protokol. Saafremt

det af Vedkommende begjæres, kan saadan Contract ogsaa affattes til Politi¬

journalen, hvoraf i saa Fald en Udskrift bliver at meddele Vedkommende

uden særskilt Gebyrs Erlæggelse.

En indgaaet Lærecontract kan ikke forandres eller hæves ved Parternes

Overenskomst, uden at dette skeer til Politijournalen.

Enhver Vedkommende kan paastaae Lærecontracten ophævet paa Grund

af væsentlig Misligholdelse fra den anden Parts Side, eller saadanne Om¬

stændigheder, som gjøre dens Fortsættelse umulig eller uhensigtsmæssig.

Misligholdelse af Contracten eller andet urigtigt Forhold fra Mesterens Side

imod Lærlingen bør i Reglen ansees med Mulkt, hvad enten det brugte For¬

hold findes at burde medføre Contractens Ophævelse eller ikke. Lærlinger

ere underkastede Mesterens Huustugt, og kunne derhos, ifølge Mesterens

Klage til Politimesteren, for slet Forhold ansees med passende Straf efter

Lovgivningens almindelige Grundsætninger.

Ved Notering af enhver Lærecontract betales i Politigebyr &amp 2.

§ 12.

De Haandværkere, som forinden den 1ste October 1852 have arbeidet

for egen Regning og holdt Medhjælpere og Lærlinge, kunne, uden Hensyn

til de i nærværende Anordning indeholdte Bestemmelser om Prøvearbeides

Forfærdigelse og Borgerskabs Udtagelse, fortsætte deres Haandværk som hidtil;

dog kunne de ikke, uden først at udtage Borgerskab, hvortil dog intet Prøve¬

arbeide skal udfordres, antage nye Lærlinge. De, som forinden samme Tid

beviisligen have drevet et Haandværk som selvstændig Næringsvei, men uden

at holde Medhjælpere og Lærlinge, skulle kunne vedblive at drive det paa

samme Maade, og med deres Hustruers og Børns Hjælp, uden at aflægge

Duelighedsprøve.

Politimesterne skulle foranstalte Lister optagne, og henlagte til alminde¬

ligt Eftersyn, over alle de Personer, paa hvilke de forestaaende Bestemmelser

finde Anvendelse, paa samme Maade som foreskrevet i denne Anordnings § 5

med Hensyn til de deromhandlede Næringsdrivende; og blive derefter de

Vedkommendes Navne med den fornødne nærmere Oplysning om Haandvær¬

ket, Lærlinge m. m. at indføre i en dertil bestemt Protokol.

Lærecontracter, som bestaae forinden denne Anordning træder i Kraft,

men ikke ere indgaaede skriftligt og noterede paa Politikammeret, skulle inden
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trende Maaneder efter denne Anordnings Kundgjørelse bringes i Orden sam¬

mesteds i Overensstemmelse med Bestemmelserne i den foregaaende §, dog

uden Erlæggelse af Noteringsgebyr, og ellers være ugyldige.

§ 13.

Haandværkere paa Landet, der ere antagne som faste Arbeidere paa

Plantager, ere ikke pligtige at gjøre Prøvestykke eller at tage Borgerskab,

saalænge de kun arbeide for Plantager. Forsaavidt de ville antage Lærlinge,

hvortil Plantageeierens Samtykke udfordres, skulle iøvrigt Forskrifterne i § 11

og Slutningen af § 12 komme til Anvendelse, og bliver i Lærecontracten det

Nødvendige at optage om Lærlingens Forhold til Plantagen, navnlig hvilket

Arbeide han skal udføre for samme og hvilken Betaling herfor tilkommer

ham eller Haandværkeren.

§ 14.

Brød= og Kagebagning skal indtil videre vedblive at være en fri Næ¬

ring,medmindre samme drives i saadant Omfang, at der af Overøvrighe¬

den, efterat vedkommende Borgerraads Betænkning derom er indhentet, skjøn¬

nes Grund til at paalægge Vedkommende at udtage Borgerskab, hvortil dog

ingen Duelighedsprøve skal udfordres.

Det Samme skal indtil videre gjælde om Slagtning af de mindre Krea¬

turer, hvorimod der til Slagtning af Hornqvæg og Kalve udfordres Bor¬

gerskab i Henhold til denne Anordnings § 4.

Capitel 4.

§ 15.

Skibsrhederi ansees indbefattet under Borgerskab paa Kjøbmandshandel,

men er ellers Gjenstand for særligt Borgerskab hvorfor erlægges i Afgift

til Landkassen &amp 30, paa St. Thomas med Tillæg af 1. Ere der flere

Rhedere af et Fartøi, eller eies et saadant af en Actieforening, skal ikkun

een af Rhederne eller Actiehaverne udtage Borgerskab. Mangel af de per¬

sonlige Egenskaber, som udkræves til Borgerskabs Erhvervelse, f. Ex. Fuld¬

myndighed, skal dog ikke være tilhinder for at eie Skibe.

For Borgerskab som Architekt og som Civil=Ingenieur erlægges i Afgift

til Landkassen &g 30, og for Borgerskabet som Skibsfører og som Bogtryk¬

ker a 24, paa St. Thomas med Tillæg af ⅓4.

Capitel 5.

§ 16.

Ved Borgerskabs Udtagelse som Eier eller Bestyrer af en Sukkerplan¬

tage med dertil hørende Værker erlægges i Afgift til Landkassen paa St.
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Croix K60, men paa de tvende andre Øer 8 40. Ere der flere Medeiere

af saadan Eiendom, skal ikkun Een af dem udtage Borgerskab.

For Borgerskab som Plantage=Forvalter erlægges til Landkassen paa

St. Croix &g 30, og paa de tvende andre Øer &am 24.

Capitel 6.

§ 17.

For Overtrædelse af denne Anordning eller Handlinger, der tilsigte at

omgaae sammes Forskrifter, straffes Enhver, som deri har Deel, med Mulkt

fra g 1 til 8 100, som i Gjentagelsestilfælde fordobbles, forsaavidt Anord¬

ning af 18de August 1853 om Løsgængeri ikke maatte være anvendelig paa

saadant Forhold. Ved ulovlig Omløben med Varer blive disse desforuden

at confiskere til Fordeel for Landkassen.

Politiet er pligtigt til paa Embedsvegne at paasee, at intet uberettiget

Næringsbrug drives, men desforuden staaer det enhver Næringsdrkvende frit

at optræde som Klager over uhjemlet Udøvelse af hans Næringsdrift.

Alle Sager vedkommende Berettigelsen til Næringsbrug, samt angaaende

Forholdet imellem Haandværkere og deres Medhjælpere og Lærlinge, behand¬

les ved Politiretten. Det Samme gjælder ogsaa med Hensyn til Sager,

hvorunder klages over Mangler ved Udførelsen eller Leveringen af Haand¬

værksarbeide, medmindre i derom oprettet skriftlig Contract sædvanlig Retter¬

gang er vedtaget.

§ 18.

De nu ifølge den almindelige Lovgivning eller locale Bestemmelser

gjældende nærmere Regler angaaende de forskjellige Arter af Næringsbrug,

deriblandt Forbuddet imod Detail=Udsalg af Rom og spiritueuse Drikke i

Byerne og paa Landet, undtagen efter særlig Bevilling, skulle fremdeles for¬

blive i Kraft, forsaavidt de ikke ere stridende imod Forskrifterne i nærvæ¬

rende Anordning.

Forsaavidt andre Næringsveie, end de i denne Anordnings § 1

nævnte, maatte udvikle sig paa Øerne til saadan Betydenhed at de bør

sættes under samme Vilkaar, skal Gouvernementet være bemyndiget til at

bestemme, med hvilken Klasse af Næringsbrug saadant Erhverv bliver at

stille lige med Hensyn til Borgerskabs=Afgift o. s. v.

§ 19.

Det overdrages Vor Gouverneur for de dansk=vestindiske Besiddelser at

bestemme Dagen, fra hvilken denne Anordning træder i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette
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Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 4de Juli 1800

har Justitsministeriet forelagt Hans Majestæt Kongen en tabellarisk Oversigt

over Antallet af de i Aaret 1851 i Danmark behandlede Skifter, der i det

nævnte Aar ere blevne sluttede, eller endnu ved Aarets Udgang henstode,

hvorimod der Intet findes anført om de vestindiske Skifter, da Designatio¬

nerne over disse kun for en Deel vare indkomne til Justitsministeriets Revi¬

sionsdepartement.

Af denne Oversigt erfares det, at der i Aaret 1851 i Danmark er

foretaget 7621 Skifter, af hvilke 5797 ere nye tilkomne, medens 1824

henstode fra Aaret 1850 og tidligere Aar. Af de anførte 7621 Skifter

ere i Aarats Løb sluttede 5908, nemlig 4569 af de nye tilkomne, og 1339

af de ældre, hvorimod ved Aarets Udgang 1713 henstode usluttede. Af

disse sidste vare 485 ældre end 1 Aar, men heraf var dog efter senere

Indberetninger sluttet 81, og der henstod saaledes, da Beretning blev af¬

givet til Hans Majestæt Kongen, af dette Slags kun 404.

De ommeldte 485 Skifter henstode, ifølge de indkomne Beretninger, af

følgende Grunde: 162 med Creditorers eller Arvingers Samtykke og efter

Vedkommendes Forlangende, 52 fordi Proclama eller Naadensaar ei var

udløbet, 119 formedelst Regnskabers Decision eller Fordringers Inddrivelse,

42 formedelst Arvingers Fraværelse, 39 som beroende paa andre Boers

Slutning, samt 71 formedelst Processers og Tvistigheders Afgjørelse mellem

Vedkommende.

Hvorledes Antallet af de i 1851 tilkomne nye Skifter, der, som be¬

mærket, udgjorde 5797, forholder sig til Antallet af de i hvert af de fore¬

gaaende 10 Aar tilkomne Boer vil erfares af nedenstaaende Tabel, hvorved

dog maa bemærkes, at denne ligesaalidt som de følgende Sammenligninger

er fuldkommen nøiagtig, da under Tallene for Aarene 1845, 1849, 1850

og 1851 ikke ere indbefattede Skifterne paa de vestindiske Øer, hvorimod

Skifterne i de ostindiske Besiddelser ere medtagne indtil 1844 inclusive, men

formedelst disse Besiddelsers Afhændelse i 1845 siden den Tid ere udenfor

Beregningen, hvorhos Skifterne paa Island, Færøerne og Grønland i Aaret

1848 og følgende Aar ikke ere medtagne, da de ere henlagte under det for

disse Colonier oprettede særegne Departement under Indenrigsministeriet.
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Antal af tilkom¬ Flere end iAar. Færre end i

ne Boer. 1851. 1851.

6000.1850. 203.

5855.1849. 58.

5723.1848. 74.

1847. 6622. 825.

6365. 568.1846.

60071845. 210.

619.6416.1844.

7012. 1215.1843.

6567. 770.1842.

6293. 496.1841.

ialt 62860.

I Gjennemsnit har der altsaa i hvert af disse 10 Aar været begyndt

eller 489 flere end i Aaret 1851.omtrent 6286 Skifter

de i sidstnævnte Aar behandlede Skifter har som oven¬Totalsummen af

medens den i de 5 foregaaende Aar udgjorde respective:anført været 7621,

7979.i 1850 .

i 1849. 7625.

i 1848 7426.

i 1817 8725.*

i 1846. 8311.*

Da der, som ovenmeldt, i Aarets Løb er sluttet 5908 Skifter, og til¬

kommet 5797, henstod der altsaa ved Aarets Udgang 111 færre usluttede,

end ved sammes Begyndelse, da disse beløb sig til 1824. De usluttede

Skifters Antal var saaledes, som alt bemærket, ved Aarets Udgang tilsam¬

men 1713, medens der af saadanne ved Slutningen af Aarene 1850,

1849, 1848, 1847 og 1846 vare respective 1824, 1979, 1836, 1863,

2103. Hvad isærdeleshed angaaer de usluttede Skifter, der vare ældre end 1 Aar,

og hvis Antal ved Aarets Udgang, som ovenbemærket, udgjorde 485, da vil

deres Forhold til saadanne i de foregaaende 10 Aar erfares af følgende Tabel:

Ved Slutningen af *1841 381.

1842 422.

443.1843

485.1844.

1845 421.*

1846 450.*

427.1847

477.1848

1849 561.* *

1850 .. 536.
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Sammenlægges Antallet af disse Skifter i fornævnte 10 Aar, udkom¬

mer der 4603, eller omtrent i Gjennemsnit 460 aarlig, hvilket er 25 færre

end ved Udgangen af 1851; iøvrigt sees det, at Antallet for dette Aar kun

udgjør omtrent ⅓1s af de i Aaret 1850 foretagne Skifter, og 142 af de i

det nævnte Aar tilkomne nye Skifter.

Af Skifter, ældre end 10 Aar, henstode ved Aarets Udgang kun 2,

nemlig 1 i Kjøbenhavn og 1 i RibeAmt; men ligesom Aarsagerne til disse

2 Skifters lange Henstand ligge udenfor selve Boernes Behandling, saale¬

des fremgaaer det af nedenstaaende Liste at Antallet af Skifter, ældre end

10 Aar, med Fradrag af de vestindiske tidligere har været i Gjennemsnit

større, nemlig:
1841 9. 1846 . 3.

1842 . 9. 1847  3.

1843 . 9. 1848 1.

1844... 3. 1849  1.

1845 . 3. 1850 . 2.

43.

eller efter et Gjennemsnit af 10 Aar omtrent 4 aarlig.

I et til Justitsministeriet indkommet Andragende havde N. N., med

Hensyn til at vedkommende Retsskriver ved Thinglæsningen af et af bemeldte

N. N. erhvervet Forlig havde undladt at meddele Samme Paategning, eller

paa anden Maade at underrette Andrageren, om de Debitors Bo paahvilende

ældre Forhæftelser forespurgt, om ikke Retsskriveren, da denne Undladelse

havde foranlediget ham til at anvende Bekostninger paa Forligets Execution,

uden at han under Debitors forgjeldede Tilstand herved havde opnaaet no¬

gensomhelst Fyldestgjørelse, og da Forliget udtrykkelig var forlangt thinglæst

„til Forhæftelse paa alt Debitors Eiende, løst og fast, med Panteobligations

Rettighed,“ maatte være pligtig til at erstatte ham det herved lidte Tab.

Efter over dette Andragende at have modtaget vedkommende Amtmands Erklæ¬

ring, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 19de Marts f. A., at den paagjæl¬

dende Retsbetjent havde været berettiget til at undlade at gjøre Anmærkning

om de Debitor paahvilende tidligere Forhæftelser eftersom det omhandlede

Forlig ikke stiftede nogen Panteret; men at det iøvrigt maatte staae Andra¬

geren frit for at indbringe sin formeentlige Fordring paa Erstatning i denne

Anledning for Domstolene.

I et med Erklæring af vedkommende Over= og Underøvrighed til Ju¬

stitsministeriet indsendt Andragende havde endeel Strandfogder paa en Stats¬
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kassen tilhørende Forstrand forespurgt, om det var lovmedholdeligt, at der i

den dem ifølge Fdgn. 28de Decbr. 1836 § 31 formeentlig tilkommende

1 af hvad der fra Havet maatte inddrive i deres Lehn blev fradraget Løn

til en Strandopsynsmand.

Til Oplysning i fornævnte Henseende indeholdt de medfulgte Erklæringer

blandt Andet, at den Instrux, i Henhold til hvilken Strandfogderne havde

modtaget deres Bestillinger, hverken tilsagde dem ⅓ eller nogen anden bestemt

Deel af hvad der maatte bjerges, men kun en forholdsmæssig Deel af Netto¬

provenuet efter det daværende Rentekammers nærmere Bestemmelse; hvorhos

det var bemærket, at Strandopsynsmandens Løn tilligemed Udgifterne ved

Bjergningen, Transporten og Salget af det løst af Havet inddrevne Gods

og Vrag hidtil forlods var bleven fradraget dettes Auctionsprovenu, af hvis

Restbeløb Strandfogdernes Andeel derefter var beregnet med ⅓, saa at disse

altsaa i Virkeligheden kun havde bidraget med ⅓ til bemeldte Lønning, medens

de øvrige 2 vare faldne Statskassen til Last. Der var endelig gjort op¬

mærksom paa, at Forstrandskassen hidtil havde taget Deel i Udgifterne ved

det Bjergedes Ilandbringelse, hvilke efter den citerede Lovbestemmelse allene

skulle bæres af Bjergerne, og at dette omtrent kunde æqvivalere det Beløb,

hvormed Strandfogderne efter det Anførte havde bidraget til Opsynsman¬

dens Løn.

Paa dette Andragende svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 23de¬

Juni f. A., efter over Sagen at have brevvexlet med Domainedirectoratet,

at da Strandfogderne maae betragtes, ikke som Forstrandsvæsenets Betjente,

men som offentlige Bestillingsmænd, der ere tillagte visse lovbestemte Emo¬

lumenter, kan Forstrandsvæsenet ikke være berettiget til at overdrage deres

Functioner til privatantagne Mænd paa contractmæssige Vilkaar, hvisaarsag

den ovenberørte Instrux selv om den maatte være yngre end Fdgn. 28de

Decbr. 1836, hvilket dog ikke formodedes at være Tilfældet, ikke kan komme

i Betragtning ved nærværende Spørgsmaals Afgjørelse, og at det derfor,

naar Strandfogderne foretrække, istedetfor hvad der hidtil har været dem

tilstaaet, at erholde den dem ved Fdgn. 28de Decbr. 1836 tillagte Godt¬

gjørelse, ikke kan nægtes dem at være fritagne for at tage Deel i Udredelsen

af Opsynsmandens Løn, imod at de paa den anden Side, overensstemmende

med bemeldte Forordnings § 31, uden Betaling af Statskassen selv afholde

alle de Udgifter, der ere forbundne med at bringe det Bjergede saa høit op

paa Land, at det ikke staaer Fare for at bortskylles af Søen.

I Anledning af et opstaaet Spørgsmaal om hvorvidt der for Arrest¬

forretninger, der foretages allene paa Person, bør erlægges Promillegebyr,
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naar den Sum, hvorfor der ved Arresten søges Sikkerhed overstiger 1000

Rbd., havde Finantsministeriet, der ikke havde kunnet billige den af vedkom¬

mende Foged i hans Svar paa en Udsættelse ved hans Sportelregnskab yt¬

trede Formening, at det omhandlede Gebyr ifølge Sportelreglementets §§ 46

og 47 ingensinde skulde kunne forlanges, naar der gjøres Arrest paa Per¬

son allene, begjært sig Justitsministeriets Yttringer over Sagen meddeelte.
Efter i denne Anledning at have indhentet den Kgl. Landsover= samt

Hof= og Stadsrets Erklæring, yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 26de

Juni f. A., at det med Finantsministeriet maatte være enigt i, at der ifølge
Sportelreglementets § 48 bør svares Promillegebyr, naar den Sum, hvorfor

der ved en Arrest søges Sikkerhed, udgjør over 1000 Rbd., selv om Ar¬

resten kun foretages paa Person.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 29de April er Assistent i Contoiret for

Statsactiverne N. C. Koefoed allernaadigst beskikket til Cancellist i samme Contoir.

Under Justitsministeriet. Under 29de April er Cancellist under Ju¬

stitsministeriet Cand. juris N. F. Schlegel allernaadigst bestikket til Sekretær
ved Protokollerne i Høiesteret.

Under Indenrigsministeriet. Under 29de April er Cancellist under

Indenrigsministeriets 1ste Departement, Cand. juris M. G. P. Repholz

allernaadigst beskikket til Fuldmægtig, og Assistent i samme Departement

Cand. juris I. Blichfeldt til Cancellist, i bemeldte Departement. Under s. D.

er Landvæsenscommissær Lund paa Klintruplund, paa Ansøgning, allernaa¬

digst entlediget som Medlem af Tiendecommissionen for Hjelmslev=Gjern Her¬

Freder i Skanderborg Amt, og Proprietær M. Bjørn paa Tvilumgaard lige

allernaadigst beskikket til Medlem af bemeldte Tiendecommission.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 11te April

er der allernaadigst tillagt constitueret Provst for Apenrade Provsti, Sog¬

nepræst for Jordkjær Menighed I. Hansen, Ridder af Dannebroge, og con¬
stitueret Provst for Flensborg Provsti, Hovedpræst ved St. Nicolai Kirke i

Flensborg C. C. I. Aschenfeldt, Ridder af Dannebroge, Titel af Overcon¬

sistorialraader med Rang af Etatsraader.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Under 7de April er Lector i det Franske Sprog ved Kiels UniversitetH. v.

UnderBuchwaldt, efter Ansøgning, allernaadigst entlediget med Pension.

s. D. er Hjælpelærer ved den lærde Skole i Kiel J. A. Schwob=Dollé aller¬

høist udnævnt til Lector i det Franske Sprog ved Kiels Universitet; Regi¬

strator ved den Lauenborgske Regjering G. H. L. Diermissen til Amtsfoged

i Mölln Amtsfogderi under Ratzeburg Amt, samt indtil videre til Toldoppe¬

børsels=Embedsmand i Mölln. Under 11te s. M. er Landeveisinspecteur for

Hertugdømmet Lauenborg, Major J. F. Wethje entlediget i Naade og med

Pension. Under s. D. er Valget af Rector C. F. Schrödter i Burg paa

Fehmern til Hovedpræst ved St. Mariekirke i Rendsborg allernaadigst stad¬

fæstet. Under 12te s. M. er Præst ved Flække=Kirken i Preetz A. C. Heim¬

reich allernaadigst udnævnt til Kirkeprovst i Kiels Provsti; Pastor C. C. F.

Hasselmann i Alten=Crempe til Hovedpræst ved St. Nicolaikirke i Kiel.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariememisrivenven,

udgivet, redigeret og forlagt

a

Etatsraad I. Liebe,

Statssckretær.

se (VaiDen ) äNø 28. 1854.

Efterat Justitsminister for Kongeriget Danmark, Kammerherre A. W.

Scheel har, paa Grund af Sygdom og for at kunne foretage en Reise

til Udlandet, allerunderdanigst ansøgt om at fritages indtil videre for sine

Forretninger som Justitsminister og Medlem af det Geheime Statsraad,

har det under 10de Mai behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at

bevilge ham den saaledes ansøgte Dispensation; og er under s. D. Hs. Exc.

Premierminister og Minister for Kirke= og Underviisningsvæsenet for Konge¬

riget Danmark, Geheimeconferentsraad A. S. Ørsted lige allernaadigst

beordret til, saalænge Justitsminister Scheel er allernaadigst dispenseret,

at overtage, ved Siden af sin nuværende Stilling, Bestyrelsen af Justits¬

ministeriet for Kongeriget.

Lovgivning.

Under 15de April sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov om Skibsfart og Handel paa Island:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Det skal herefter staae alle indenlandske Handlende frit, at befragte

fremmede Skibe til deres Handel paa Island, under Jagttagelse af de i

denne Lov indeholdte Forskrifter.

§ 2.

at fremmede Skibe uden at være be¬Ligeledes skal det være tilladt,
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fragtede af danske Undersaatter anløbe følgende Havne paa Island: Reykia¬

vik, Vestmannø, Stykkisholm, Isafjord, Øfjord og Eskefjord. Dog have

Skibsførerne strax at anmelde deres Ankomst for Stedets Politiøvrighed, og,

hvis de ikke ere forsynede med behørige Sundhedspasse, at underkaste Be¬

sætningens Sundhedstilstand den fornødne Undersøgelse og i det Hele at

holde sig de af Øvrigheden givne Forskrifter efterrettelige. Disse maae da

ikke, saalænge de ei have fyldestgjort de foreskrevne Betingelser for at drive

Handel og navnligen løst islandsk Søpas, sælge Noget af den Ladning, de

have inde, eller tilforhandle sig andre Varer, end hvad til Skibets og Skibs¬

mandskabets egen Fornødenhed behøves, hvormed Øvrigheden skal have ved¬

børligt Indseende.

§ 3.

Fremdeles skal det ogsaa være fremmede Staters Undersaatter tilladt,

herefter at beseile og drive Handel paa samtlige autoriserede Handelssteder i

Island, dog saaledes, at alle fremmede Skibe, som ankomme direkte fra Ud¬

landet, skulle, forinden de beseile andre Steder paa Landet, anløbe en af de

i § 2 nævnte Havne, for at det Fornødne efter denne Paragraphs Indhold

kan iagttages. Fremmede Staters Undersaatter skulle derhos have Adgang

til, lige med Indlændinge, at deeltage i Kystfarten paa Island, saavelsom i

Handelen mellem denne Øe og de øvrige til det danske Monarki hørende

Lande, dog saaledes, at fremmede Skibe af 15 Commercelæsters Drægtighed

og derunder ikke maae benyttes til Vareførsel, enten imellem forskjellige Havne

paa Island eller imellem Island og de øvrige Dele af Monarkiet. Jøvrigt

skal det staae saavel Udlændinge som Indlændinge frit, paa alle autoriserede

Handelssteder i Island, uden nogen Indskrænkning med Hensyn til Tiden,

til de der bofatte faste Handlende at afhænde eller hos disse til Forhandling

at oplægge de medførte Varer, ligesom og i et Tidsrum af 4 Uger at drive

Handel med Landets Indvaanere, dog kun fra Skibet, saaledes som det er

foreskrevet med Hensyn til den hidtil saakaldte Speculanthandel, saa at saa¬

dan Handel ei føres paa Landet selv, enten i opførte Skure eller i en op¬

sat Bygning eller i Telt eller i noget andet Locale.

§ 4.

Alle, saavel Indlændinge som Udlændinge, der ville drive Handel paa

Island, enten ved at føre Varer derhen eller derfra, skulle, for hvert Skib,

der benyttes til slig Handel, og for hver Reise, løse et islandsk Pas, der skal

indeholde Skibets Navn, Hjemsted og Størrelse, samt Skipperens Navn,

hvilke Opgivelsers Rigtighed skal godtgjøres ved Rhedernes af den danske

Consul, eller, hvor ingen Consul er, af Øvrigheden paa det fremmede Sted,

eller et indenlandsk Toldkammer, attesterede Erklæring. Naär Passet løses
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for et Skib der skal seile til Island, gjælder det for Henreisen, for de

Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa Island — uden at Skibet

midlertidigen seiler til en anden Havn udenfor Landet — og for Retourreisen

til en Havn udenfor Island.

Dersom Passet løses i Island for et Skib, der er hjemmehørende

sammesteds, og udgaaer derfra, eller for et Skib, der, efterat være ankommet

til Island uden Pas, er blevet befragtet af en der bosat Handlende, gjælder

Passet for Udreisen og for Skibets Retourreise til Island, naar denne til¬

endebringes inden 9 Maaneder efter Udreisen. I andre Tilfælde, hvor Passet

løses i Island, og navnligen naar Føreren af et Skib, som er anløbet Is¬

land uden Pas, vil løse dette i det Øiemed for egen Regning at kunne

drive Handel og udføre en Ladning fra Island, gjælder Passet kun for de

Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa Landet, og for Skibets Ud¬

reise fra Landet.

§ 5.

Islandske Søpasse erholdes i Indenrigsministeriet, hos de danske Con¬

suler paa de vigtigere Søpladse i Europa, hos Politiøvrigheden i de 6 for¬

anførte Havne i Island, og hos Landfogeden paa Færøerne.

Passene skulle efter Afbenyttelsen tilbageleveres, naar Skibet forlader

Island for endelig at afgaae til Udlandet, til Politiøvrigheden paa det Sted

i Island, hvorfra Skibet sidst udklarerer, men, naar Skibet gaaer til Danmark

eller Hertugdømmerne, til Toldkammeret paa det Sted, hvor Skibet indkla¬

rerer, og forsaavidt Altona vedkommer til Overpræsidiet.

§ 6.

For et islandsk Søpas, der meddeles noget Skib i Henhold til de i

foregaaende § 4 givne Bestemmelser, bliver der, hvad enten Skibet er inden¬

landsk eller udenlandsk, og uden Hensyn til om det er ladet eller gaaer i

Ballast, eller til Ladningens Indhold, forinden Passets Udlevering at erlægge

2 Rd. for hver dansk Commercelæst af Skibets Drægtighed.

Derimod bortfalder det tidligere bestemte Pasgebyr, den hidtil paabudne

Udførselsrecognition af 1pCt. af islandske Varer, som udføres fra Danmark

og den hidtil erlagte Afgift af 2 Rd. 32 ß. pr. Commercelæst af Skibe,

der føre Varer fra Island til Udlandet.

§ 7.

Forsaavidt Skibet tilhører en Stat, hvori danske Skibe eller disses Lad¬

ninger ere underkastede høiere Afgifter, end om de hørte hjemme i Staten

selv, bestemmer Kongen, om og hvorvidt der, foruden de i forestaaende § 6

nævnte Afgifter, skal til Statskassen svares en yderligere Afgift.
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§ 8.

Enhver Fremmed, som fra fremmed Sted gjør Handelsreiser til Island,

skal, foruden islandsk Søpas, være forsynet med en Varefortegnelse, som

nøiagtigen angiver Ladningens Indhold, og hvis Rigtighed skal være atte¬

steret af den danske Consul, eller, hvor ingen Consul er, af Øvrigheden paa

Stedet, ligesom og med behørige Beviser for, at hverken Mæslinger, Kopper

eller andre smitsomme Sygdomme ere herskende paa det Sted, hvorfra Ski¬

bet afseiler, eller blandt Mandskabet, hvilke Bevisers Rigtighed ligeledes skulle

være attesterede af den danske Consul eller Øvrigheden paa Stedet. For

hver Klasse af disse Attestationer, saavelsom for den i § 4 ommeldte Atte¬

station, tilkommer der den danske Consul 6 ß. pr. dansk Commercelæst af

Skibets Drægtighed. En saadan Varefortegnelse skulle ligeledes de Skibe

medbringe, der i Henhold til denne Lovs § 2 ville drive Handel med de af

samme til Island opførte Varea.

For Skibe, som fra indenlandsk Toldsted udgaae til Island, træder ud¬

gaaende Toldseddel istedetfor Varefortegnelsen, hvorimod danske Skibe, som

fra fremmed Sted seile til Island, skulle medbringe Varefortegnelse og Sund¬

hedsattester, som ovenfor foreskrevet for fremmede Skibe.

Saasnart Skibet er ankommet i Havn paa Island, skulle Passet og

de øvrige fornævnte Beviisligheder forevises Stedets Politimester og paategnes

af ham hvorfor erlægges et Gebyr af 16 ß. pr. dansk Commercelæst af

Skibets Drægtighed, naar Skibet baade udlosser og indtager sin hele Lad¬

ning inden samme Retsbetjents Jurisdiction. Men losser eller lader Ski¬

bet i Havne under forskjellige Jurisdictioner, erlægges kun Halvdelen af be¬

meldte Gebyr til Politimesteren paa hvert af de Steder, hvor der losses

eller lades.

Paa hvert Sted, hvor Noget er ladet eller losset, skal til Politimeste¬

ren indsendes Beretning herom. Alt, hvad der losses, skal opføres paa

Varefortegnelsen eller Toldseddelen. Disse blive paa sidste Bestemmelsessted

at afgive til Politimesteren og af denne at indsende til Indenrigsministeriet.

§ 9.

Alle Forseelser mod de foranførte Regler straffes, forsaavidt de ei ud¬

gjøre en særegen grovere Forbrydelse, saasom Bedrageri eller Forfalskning,

med Boder fra 10 til 100 Rd. til Stedets Fattigkasse, hvilke i Gjentagel¬

sestilfælde fordobbles. For disse Bøder hæfter saavel Skib som Ladning, og

kan der af den sidste ved Auction sælges saameget, som behøves til Mulk¬

tens Udredelse og Dækning af Sagens Omkostninger.

§ 10.

De Fremmede, som beseile Island, ere iøvrigt pligtige til at rette sig
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efter de i Landet gjældende Love, navnligen forsaavidt Handelen vedkommer,

og vil der fra Indenrigsministeriet være at foranstalte udgivet og trykt en i

det danske og franske Sprog affattet Extract af de væsentligste for Handelen

paa Island givne Bestemmelser, af hvilken et Exemplar bliver at vedhæfte

ethvert islandsk Søpas. Og skal enhver Politimester paa Island have Ind¬

seende med, at de Fremmede efterkomme de dem vedkommende Lovforskrifter.

§ 11.

Kongen vil nærmere bestemme og kundgjøre de forandrede Former for

Erhvervelsen og Benyttelsen af islandske Søpasse, som, efterat det er tilladt

alle indenlandske Handlende at befragte fremmede Skibe, og Udlændinge at

drive Handel paa Island, ville blive fornødne i de forskjellige Tilfælde, for

hvilke sligt Pas skal udfærdiges.
§ 12.

Denne Lov træder i Kraft den 1ste April 1855.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 15de April sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov om Nedlæggelse af Bommene i Sjælland med Undta¬

gelse af dem, der findes paa gamle Kjøbenhavns Amt:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Samtlige Bomme paa Hovedlandeveiene i Sjælland, med Undtagelse af

dem, der findes paa gamle Kjøbenhavns Amt, nedlægges, fra de existerende

Forpagtningscontracters Udløb, imod en aarlig Erstatning af 9000 Rdl.

Denne Erstatningssum lignes i Forhold til Hartkornet paa Sjællands Kjøb¬

stæder og Landdistrikier, tilligemed de Smaaøer, hvis Beboere i Reglen med

egen Befordring kunne befare de sjællandske Veie uden Overførsel med

Baade; dog undtages herfra gamle Kjøbenhavns Amt. Vedkommende Amts¬

raad afgjør, hvilke saadanne Øer der blive at medregne. Erstatningssummen

indbetales i den almindelige Veikasse, uden at nogen Deel deraf kommer til

Afdrag i den Trediedeel af Udgifterne til Hovedlandeveisarbeider, som de

paagjældende Amter ifølge Forordningen af 29de September 1841 § 15

aarligen have at udrede. Landdistrikternes Andeel udbetales forskudsviis af

Amtsrepartitionsfondene. Den paa Kjøbstæderne faldende Andeel udbetales

forskudsviis af de respective Kæmnerkasser, imod at Forskuddene godtgjøres

disse efter særlig Fordeling paa Kjøbstædernes Indvaanere efter de for enhver

Kjøbstad gjældende Regler for Udredelsen af lignende, Kjøbstaden som Com¬

mune vedkommende, Udgifter.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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er igjennem Indenrigsministeriet udkommetUnder 15de April sidstl.

følgende Lov indeholdende nogle Bestemmelser angaaende Handel med

Kornvarer og Brød:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Handel med uformalede Kornvarer skal i Kjøbstæderne være aldeles fri,

saa at det skal staae Enhver, uden Hensyn til Hjemsted, Næringsberettigelse

eller Torvetvang, frit der at indkjøbe, falholde og afhænde alle uformalede

Kornvarer, være sig Ax= eller Bælgkorn, i store eller smaae Partier. Navn¬

lig skulle de Indskrænkninger, som have paahvilet Handlende og Leverandeurer

med Hensyn til Indkjøb paa Torvene i Kjøbenhavn bortfalde, forsaavidt

uformalede Kornvarer angaaer.

§ 2.

Paa Landet skulle Alle, som der ere bosiddende, have Ret til at ind¬

kjøbe, falholde og afhænde saavel formalede og uformalede Kornvarer som

Brød, dog uden at herved skeer Forandring i de gjældende Bestemmelser om

Opkjøb af Varer og deres Forhandling ved Omførsel.

§ 3.

I Kjøbstæderne skulle Møllerne, uden derpaa at tage særligt Borgerskab,

være berettigede til i store og smaa Partier at udsælge saadanne af Andre

i Ind= eller Udlandet formalede Kornvarer, som de selv ere berettigede til

at formale til Forbrug paa Stedet.

§ 4.

Alle Kjøbstadbagerne skulle være berettigede til at have Udsalg af Meel,

saavel i større som mindre Qvantiteter, saavelsom ogsaa til at udsælge Brød,

som er forbagt af Andre i Ind= eller Udlandet, forsaavidt det er af samme

Art som det, de selv ere berettigede til at lade forbage, og iøvrigt efter de

gjældende Bestemmelser maa indføres til Forbrug i Kjøbstaden.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 15de April sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov om Færøernes Lagthing:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Færøernes Lagthing skal bestaae af Amtmanden som Formand, Prov¬



423

sten paa Øerne, samt 18 af Beboerne valgte Medlemmer. Af disse vælge

Sydstrømø og Østerø Præstegjeld hvert 4, og ethvert af de øvrige Præste¬

gjeld 2 Medlemmer.

§ 2.

Valgret til Lagthinget tilkommer enhver uberygtet Mand, som har Ind¬

fødsret naar han har fyldt sit 25de Aar, er raadig over sit Bo og enten

som Eier, Fæster eller Beneficiarius besidder 3 Gylden Jord inden= og uden¬

gaards, eller eier eller bruger Bygninger til en Værdi af idetmindste 150

Rd. Han maa derhos i det sidste Aar før Valget have havt fast Bopæl i

det Præstegjeld, hvori samme foregaaer.

§ 3.

Valgbar til Lagthinget er enhver uberygtet Mand, som har Indfødsret,

naar han har fyldt sit 25de Aar, er raadig over sit Bo og har fast Bopæl

paa Færøerne; dog skal Halvdelen af de Lagthingsmænd, som hvert Præste¬

gjeld har at vælge, vælges iblandt de Valgbare, som have fast Bopæl i

Præstegjeldet, og som i det sidste Skatteaar før Valget have svaret 2 Rd.

i direkte Skat til Staten eller Communen. Fremkommer imidlertid herved

ikke et saa stort Antal saadanne Valgbare, at de udgjøre idetmindste 2 for

hvert 100 af Folkemængden i hvert Præstegjeld, bliver dette Forhold at til¬

veiebringe ved at medtage de derefter høiest Beskattede.

§ 4.

Listerne over de ifølge § 2 Valgberettigede skulle føres, berigtiges og

bekjendtgjøres paa samme Maade, til samme Tid og af de samme Valgfor¬

standerskaber, som Valglisterne til Folkethingsvalgene.

Skeer Indsigelse mod Valgforstanderskabets Kjendelse, kan Spørgsmaa¬

let afgjøres ved Lov og Dom, overensstemmende med Loven af 29de De¬

cember 1850 § 15.

§ 5.

Over dem, der fyldestgjøre Betingelserne for den i § 3 fastsatte ind¬

skrænkede Valgbarhed, skal Valgforstanderskabet i hvert Præstegjeld inden hvert

Aars 1ste Mai affatte en Liste (jfr. Loven af 29de December 1850 § 46),

der skal henlægges til Eftersyn og berigtiges paa samme Tid og Maade, som

Listen over de Valgberettigede, samt derefter være til almindeligt Eftersyn

hos Valgforstanderskabets Formand.

§ 6.

Naar nyt Valg skal foretages, bestemmer Amtmanden Valgdagen og

mindst 6 Uger forud meddeler vedkommende Valgforstanderskab Underretning

derom, og har da dette at fastsætte Mødestedet og Klokkeslettet og at bekjendt¬
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gjøre saadant i Valgkredsen ved Kirkestævne eller paa anden hensigtsmæssig

Maade idetmindste med 8 Dages Varsel i samtlige Sogne.

§ 7.

Valget foregaaer offentlig, og alle Vælgere, som ville udøve deres Valg¬

have at møde personlig og at afgive deres Stemmer mundtligt.ret,

Valgforstanderskabets Formand opraaber Vælgerne i den Orden, i hvil¬

ken de ere opførte paa Valglisten. En af Valgforstanderne nedskriver, efterat

have anerkjendt Vælgeren, ved Siden af dennes eget Navn paa Valglisten,

dens eller deres Navne, paa hvilke han stemmer. En anden af Valgforstan¬

derne nedskriver paa en Stemmeliste Vælgerens Navn ved Siden af dens

eller deres Navne, som bemeldte Vælger har givet sin Stemme. Det bliver

dog at iagttage, at enhver Vælger skal afgive Stemme paa saamange Mænd

som der skal vælges. Forinden Vælgeren aftræder, oplæses for ham saavel

hans eget Navn, som Navnene paa den eller dem, han har valgt. Naar

en Vælger først kommer tilstede, efterat hans Navn er opraabt, men forin¬

den Opraabet er tilende, er han endnu berettiget til at afgive sin Stemme,

og skal Formanden derfor, efterat have sluttet Opraabet, opfordre de senere

Tilstedekomne til at fremtræde og afgive deres Stemmer. Naar Ingen mere

begjærer at deeltage i Valget, tilføie Valgforstanderskabets Medlemmer deres

egne Stemmer og underskrive Listerne, hvorved Afstemningen er sluttet.

Derpaa optæller Valgforstanderskabet Stemmerne og bekjendtgjør Valgets

Udfald for de Tilstedeværende.

§ 8.

Af dem, der ved Optællingen befindes at have fleest Stemmer, ansees

saamange valgte, som der er Pladser at besætte ved Valget. Befindes der

ikke blandt disse saamange af dem, der fyldestgjøre Betingelserne for den i

§ 3 fastsatte indskrænkede Valgbarhed,som der for Præstegjeldet skal vælges,

skal Omvalg foretages mellem dem der ere opførte paa Valgbarhedslisten.

Ved Stemmelighed gjør LodtrækningUdslaget. Over Valghandlingen føres

en Valgprotokol, hvilken Stemmelisterne bilægges. Den underskrives af Valg¬

forstanderskabet, som meddeler Enhver af de Valgte et Valgbrev, samt ind¬

beretter Valgets Udfald til Amtmanden.

§ 9.

Lagthingsmændene vælges paa 4 Aar. Dog afgaaer Halvdelen af dem,

der vælges første Gang, efter 2 Aars Forløb, hvorved i Mangel af minde¬

lig Overenskomst Lodtrækning gjør Udslaget. Siden afgaaer hver andet Aar

det halve Antal af de valgte Lagthingsmænd efter den Tid, i hvilken de have

været Lagthingsmænd. De Udtrædende kunne vælges paany og indtage da

deres Plads efter det nye Valg.
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Saafremt en Lagthingsmand fratræder inden den bestemte Tid, vælges

den der træder i hans Sted, kun for den Tid, i hvilken den Afgaaende

endnu skulde have siddet i Lagthinget. Enhver er pligtig at modtage det paa

ham faldne Valg, medmindre særegne Omstændigheder ere tilhinder derfor,

og navnligen kan den, der har opnaaet en Alder af 60 Aar, altid undskylde

sig, ligesom ogsaa den, der i 3 Aar har været Lagthingsmand, ikke er pligtig

at modtage et nyt Valg førend efter Udløbet af saa stort et Aaremaal, som

det, hvori han har været Lagthingsmand. Fremkommer Undskyldningen, før

Valghandlingen er sluttet, paakjendes den af Valgforstanderskabet, der, saa¬

fremt det erkjender de anførte Grunde for gyldige, strax har at foretage nyt

Valg. Antageligheden af sildigere fremførte Undskyldningsgrunde afgjøres

derimod af Lagthinget, der ogsaa paakjender Sagen, saafremt Valgforstander¬

skabets Kjendelse indankes af den Valgte.

§ 10.

Lagthinget samles aarlig i Thorshavn paa St. Olaidag efter forud

afholdt Gudstjeneste medmindre Olaidag indtræffer paa en Søndag, da

Thingets Aabning udsættes til den følgende Dag. Thinget forbliver samlet,

saalænge Forretningerne udkræve det, dog ikke i længere Tid end 4 Uger,

medmindre Halvdelen af Medlemmerne maatte ansee det nødvendigt; dog kan

Forlængelsen af den nysmeldte Frist ei udstrækkes over 14 Dage uden Amt¬

mandens Samtykke. Under særegne Omstændigheder kan Amtmanden sam¬

menkalde Thinget til overordentlige Møder, hvilket ogsaa skal skee, naar idet¬

mindste Halvdelen af Medlemmerne forlanger det, forsaavidt ikke Thingets

Møder ifølge den Amtmanden ved § 14 givne Bemyndigelse ere udsatte.

Saavidt muligt bør Medlemmerne førend Mødet underrettes om de Gjen¬

stande, som ville komme under Forhandling. Tilstedeværelsen af idetmindste

Halvdelen af Thingets Medlemmer er nødvendig, for at en Beslutning kan

tages. I Tilfælde af Stemmelighed gjør Formandens Stemme Udslaget.

Over Forhandlingerne føres en Protokol af et Medlem, som dertil udnævnes

af Thinget. Protokollen underskrives efter ethvert Møde af Formanden og

Sekretæren, og, naar Thinget hæves, af samtlige tilstedeværende Lagthings¬

mænd; den opbevares af Formanden. Jøvrigt vedtager Thinget selv sin For¬

retningsorden. Thingets Forhandlinger holdes for aabne Døre, medmindre

det Modsatte ved Stemmefleerhed besluttes.

§ 11.

Ligesom Lagthinget har at afgive Betænkning over de Færøerne ved¬

kommende Lovudkast, der af Regjeringen forelægges det, saaledes skal Thinget

ogsaa være berettiget til at fremlægge Forslag til nye Love og andre offentlige

Foranstaltninger, samt til at indgive Besværing med Hensyn til Lovenes
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Overholdelse og de offentlige Indretningers Bestyrelse. Endelig vil dets

Betænkning ogsaa være at indhente over andre Gjenstande, der kunne ansees

for at være af indgribende Vigtighed for Landets Velstand, eller ved hvis

Bedømmelse den Indsigt og Erfaring, der kan forudsættes hos det, iøvrigt

ansees af Vigtighed.

§ 12.

Lagthingets øvrige Forretninger ere følgende:

Det udnævner de Medlemmer af Valgforstanderskaberne for Folke= oga)

Lagthingsvalgene, samt af Valgbestyrelsen for Landsthingsvalget, der

ikke i Henhold til Loven af 29de December 1850 §§ 8 og 44 ind¬

træde ifølge deres Embedsstilling. Det afgjør derhos Gyldigheden af

de til Thinget skete Valg og bedømmer Tilstrækkeligheden af de Und¬

skyldningsgrunde, som fremsættes af de valgte Medlemmer (fr. § 9).

Det bestemmer, hvor stort et Beløb der aarlig skal lignes til Amtsre¬b)

repartitionsfonden, og tager Beslutning om Anvendelsen af denne Fond,

saavelsom af den oekonomiske Fond.

c) Det bestemmer aarligt, hvilke faste Understøttelser der for det følgende

Aar maa gives af Amtsfattigkassen, samt har Tilsyn med de i det

forløbne Aar ydede midlertidige Fattigunderstøttelser. Ligeledes har det

Tilsyn med, hvorledes Understøttelser af Fonden for Forulykkedes Efter¬

ladte i det forløbne Aar have været uddeelte.

4) Det tager Beslutning om Anvendelsen af Kirkernes Midler.

Det sørger for Sikkerheden og Frugtbargjørelsen af de Kapitaler, some)

samtlige under b, c og d nævnte Fonds maatte være i Besiddelse af,

efter de for offentlige Stiftelsers Midler gjældende Regler, og deciderer

Regnskaberne for samme, forsaavidt Ansvar for Regnskabsførelsen an¬

gaaer.

1) Det drager Omsorg for, at Extracter af samtlige disse Regnskaber brin¬

ges til offentlig Kundskab paa den efter de locale Forhold hensigtsmæs¬

sigste Maade.

Det fører Tilsyn med Skydsvæsenet, samt med Anlæggelsen og Ved¬8)

ligeholdelsen af offentlige Veie, Stier, Broer og Landingssteder.

h) Det udnævner Regnskabsfører og Revisor for de under dets Bestyrelse

hørende Fonds eller Kasser.

§ 13.

Ligesom Amtmanden i Almindelighed har allene at tage Beslutning i

alle de i § 12 nævnte Sager, som ikke taale at udsættes til Lagthingets

ordentlige Møde og ikke ere af den Vigtighed, at et overordentligt Møde

derfor bør berammes, saaledes skal han navnlig være bemyndiget til i alle
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saadanne Sager at anvise Udgifter af samtlige i § 12 nævnte Fonds og

Kasser, hvorved dog bør iagttages, at Anordningernes Forskrifter om de Ud¬

gifter, som skulle afholdes af disse Fonds, og de nærmere Hovedregler, som

af Lagthinget maatte vedtages, ikke tilsidesættes. Lagthinget er ogsaa bemyn¬

diget til at nedsætte særegne Udvalg til at udføre de Forretninger, det maatte

overdrage samme. Saavel Amtmanden som de særegne Udvalg have, naar

Lagthinget næste Gang samles, paa en fyldestgjørende Maade at gjøre Thin¬

get Regnskab for de Foranstaltninger, de have truffet.

§ 14.

Skulde Amtmanden finde, at en af Lagthinget tagen Beslutning ikke

er lovmedholdelig, skal han være berettiget til at stille den i Bero, indtil han

desangaaende har erhvervet høiere Afgjørelse, til hvis Erhvervelse de fornødne

Skridt ufortøvet skulle foretages. Ligeledes er han berettiget til at udsætte

Thingets Forhandlinger, dog saaledes at han strax indhenter Kongens Reso¬

lution. Kongen kan opløse Lagthinget.

§ 15.

Lagthingets Medlemmer tilkommer en daglig Godtgjørelse af 64 ß. for

den Tid, Thinget er samlet, og desuden erstattes deres Reiseomkostninger

efter indgiven og af det samlede Thing bifaldt Regning. Disse Udgifter,

saavelsom Omkostninger til Skrivematerialier m. v., udredes af Amtsrepar¬

titionsfonden.

§ 16.

Loven af 26de Marts 1852 træder ud af Kraft,saasnart nye Valg

af Lagthingsmænd ere foretagne i Overensstemmelse med nærværende Lov.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge Beretninger fra de vestindiske Autoriteter til Finantsministeriet,

der gaae til 14de April, var Sundhedstilstanden paa St. Croix meget god,

og paa St. Thomas var intet Choleratilfælde indtruffet siden den 20de Marts.

Paa St. Jan var derimod siden den 29de Marts indtil 12te April ind¬

truffet 15 Choleradødsfald, og fra denne Dag indtil den 14de endvidere 5; det

hele Antal Choleradødsfald paa denne Ø var derved steget til 215. Efter

Sygdommens Fremskriden og Udbredelse til tidligere uangrebne Plantager

paa Øen befrygtedes det, at den vilde holde sig der endnu en Tid, medens

den syntes at være ophørt paa de omliggende engelske Øer. Efterretningerne

fra de omkring Øen Nevis liggende engelske Øer gik ud paa, at det var



428

lykkedes ved strenge Qvarantaineforanstaltninger at forhindre Sygdommens

Udbredelse udenfor bemeldte Ø skjøndt Strædet imellem den og Øen St.

Christopher er meget smalt. St. Jan og Jamaica ansaaes saaledes fortiden

at være de eneste cholerasmittede Steder i Vestindien, hvorimod Sygdommen

skulde være naaet til Honduras=Kysten paa Fastlandet, hvortil de engelske

Dampskibe antoges at have overført den fra Jamaica.

Indtil Udgangen af Marts var der fra St. Croix blevet udført til

Danmark Brutto 5,726,029 Pund Sukker, og i det Hele udført Brutto

6,848,537 Pund, medens der til samme Tid i forrige Aar kun var blevet

udført Brutto 2,739,380 Pund Sukker; og af Rom var der til Udgangen

af Marts udført til Danmark 102,579 Gallons, og i det Hele 284,461

Gallons, medens der til samme Tid i forrige Aar kun var udført 70,432

Gallons. Desuagtet laae Kyringshusene og Romkjælderne fyldte med færdige

Produkter, som ikke kunde afsendes af Mangel paa Skibsrum. Foruden det

tidligere omtalte Hamborgerskib var en St. Thomæ Brig bleven fragtet til

at indtage Ladning i Frederiksted til Liverpool.

De den 21de Marts afbrændte Bygninger paa Plantagen Adventure

havde allerede i nogle Uger været under Opbygning igjen efter en forbedret

Plan, og da Dampmaskineriet vilde kunne repareres paa Øen, antoges Vær¬

kerne at ville staae færdige igjen i de første Dage af Mai.

Landet paa St. Croix trængte haardt til Regn. Den paa de dansk¬

vestindiske Øer i Marts faldne Regnmængde havde udgjort: i Christiansted

9½4, paa Kingshill 6 og i Frederiksted 8½, altsaa i Gjennemsnit paa St.

Croix 81e Linier; paa St. Thomas 6º og paa St. Jan 13½ Linier

(8 til en engelsk Tomme).

Indenrigsministeriet.

Under 3die Mai har den under 29de f. M. udnævnte nye Indenrigsminister

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Ophævelse af det ved

allerhøieste Resolution af 26de Mai 1853 midlertidig oprettede Di¬

rectorat for det samlede Indenrigsministerium:

Som Følge af at det under 29de April d. A. har behaget Hans Ma¬

jestæt Kongen allernaadigst at bevilge Hans Excellence, Premierminister samt

Minister for Kirke= og Underviisningsvæsenet for Kongeriget Danmark, Ge¬

heimeconferentsraad A. S. Ørsted, R. af E., Storkors af D. og Dömd.,

Dimission fra hans hidtilværende Stilling som Indenrigsminister for Konge¬

riget Danmark, og da jeg under samme Dato allernaadigst er udnævnt til

i hans Sted at være Indenrigsminister, bortfalder den Directeur for Inden¬

rigsministeriets 1ste Departement, Etatsraad Simony, R. af D. og Dbmd.,
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ved allerhøieste Resolution af 26de Mai 1853 allernaadigst meddeelte Con¬

stitution til indtil videre som Directeur for det samlede Indenrigsministerium

at være den foregaaende Indenrigsminister behjælpelig med Ledningenaf

Indenrigsministeriet.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 6te Mai sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Indskjærpelse af de for

Hertugdømmet Slesvig gjældende Bestemmelser om Brugen af Slag

og Faner paa Landjorden:

I Henhold til Hans Majestæt Kongens allerhøieste Resolution af 26de

April d. A. blive de ifølge den allerhøieste Resolution af 21de December

1833 samt de allerhøieste Reskripter af 28de Juli 1845 og 19de August

f. A. for Hertugdømmet Slesvig bestaaende Bestemmelser angaaende Bru¬

gen af Flag og Faner paa Landjorden herved indskjærpede, dog saaledes, at

det derhos tillades Private at heise Dannebrogsflaget uden Split, og frem¬

mede Magters Consuler at heise deres respective Nationalflag paa deres Be¬

siddelser i Byerne eller paa Landet, samt at det tillades de anerkjendte Cor¬

porationer at bruge de autoriserede Faner, af hvilke de allerede maatte være

i Besiddelse.

Under 5te Mai sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Wilhelminekogens Ind¬

lemmelse i Landskabet Eiderstedt:

Ifølge Hans Majestæt Kongens allerhøieste Resolution af 12te April

d. A. er den imellem Grothusenkogen og Sognet Tating i Landskabet Eider¬

stedt beliggende Wilhelminekog nu bleven fuldstændigt indlemmet i Landskabet

Eiderstedt og specielt i Tating Sogn.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Under 3die Mai sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Resultatet af Fordelingen af de til Godtgjørelse af Krigs¬

skade allerhøist bevilgede Summer:

Efterat de ved de allerhøieste Resolutioner af 27de September 1852,

7de Januar, 3die Juni og 20de August 1853, samt 8de Februar 1854 til

Erstatning af Krigsskade i Hertugdømmet Slesvig allernaadigst bevilgede

Summer af ialt 305,435 Rd. 48 ß. nu ere blevne fordeelte, bliver over

Resultatet af den saaledes stedfundne Fordeling følgende Oversigt herved

bragt til offentlig Kundskab:
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Antallet afAntallet af
Størrelsen af deAntallet af de Suppli¬de Suppli¬
anviste Erstatningsde indkomne canter, dercanter, derDistriktet.

summer.Ansøgninger have erholdthave erholdt

Afslag.Erstatning.

Rd. 6.

28 81030,952.Haderslev Amt 3281138

5610,61035 4883Haderslev By

715,884.350 185165Apenrade Amt

6Apenrade By 3,514.60 1941* * * * * * * *

8819,754. 110Sønderborg Amt 359 249

655 59519.Sønderborg By 67 12

236 24566.12Nordborg Amt

1568,509 2496542det Angler adel. Godsdistrikt. 405

7 72 89403.Tønder Amt 96
* * * * * * * 2Tønder By 7* * * * * * * * * I u

7664 2,409.Flensborg Amt 135199* * * * * * * *

71 4618Flensborg By 8,317.64* * * *

3 74271ste Angler adel. Godsdistrikt 80. 24

180 82834 65420,237.Gottorp Amt

79 16,021. 19Slesvig By 254333

40St. Johannes Kloster Distrikt 72 32 571,656.

Hütten Amt (incl. Landskabet
8376,089. 8982919Stapelholm)

238. 834 16Flækken Cappeln 20

9 653. 10687115Eckernførde By

000.Frederikstad By. 485648 10( 163

Husum Amt og By samt Bred¬
7 65510. 8272sted Amt.* * * * * *

71 14 57Landskabet Eiderstedt 756. 62* *

15 52Schwansener adel. Godsdistrikt 67 1,547. 89

Dänischwohlder adel. Godsdistrikt 30 4 106. 36 26

16 561. 83Landskabet Fehmern

2294 1305,435. 48 40336327

hvorhos tilføies, at det ved den ovennævnte allerhøieste Resolution af 7de

Januar 1853 fremdeles har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at

eftergive Byen Frederikstad, der ved allerhøieste Resolution af 28de April

1851 var tilstaaet Eftergivelse af resterende Skatter for Aaret 1850, til Beløb

401 Rd. 74 ß., samt Fritagelse for Skatters Erlæggelse for Aaret 1851 til

Beløb 4650 Rd. 45 ß., de for. Aaret 1849 resterende Skatter, til et Beløb

af 973 Rd. 44 ß., samt endvidere at forunde Byen en 10aarig Fritagelse

for Erlæggelsen af Skatter og Afgifter, hvilke efter en Gjennemsnitsberegning

kunne anslaaes til omtrent 20,130 Rd., og endelig for det samme Tidsrum

at overlade Byen den Hans Majestæt tilhørende Andeel i Overskuddet af de

saakaldte Fælledsintrader af Byen, hvilken kan anslaaes til at ville udgjøre

omtrent 5720 Rd. Herefter andrage de til Godtgjørelse for Krigsskade aller¬

høist bevilgede Summer ialt 337,314 Rd. 19 ß.

Da saaledes det hele Anliggende om Erstatning for Krigsskade i Her¬

tugdømmet Slesvig har sundet sin Afgjørelse, bliver herved endvidere bekjendt¬
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gjort, at alle Ansøgninger om Godtgjørelse for lidt Krigsskade, der ere ind¬

komne efter Udløbet af den i Ministeriets Bekjendtgjørelse af 11te Januar

1853 fastsatte Frist, nemlig den 15de Februar s. A., eller efter nærværende

Bekjendtgjørelses Emanation endnu maatte indkomme, ville blive upaaagtede,

og kan der paa slige Ansøgninger ikke ventes Resolution meddeelt.

Ledige Embeder.
Under Finantsministeriet. Toldskrivertjenesten ved Kjøbenhavns Told¬

kammers 1ste Toldskrivercontoir, hvortil er henlagt en aarlig Gage af 2200

Rd., og 2500 Rd. til Contoirhold. Til Sikkerhed for Oppebørslerne bli¬

ver at stille 10,000 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Den, der beskikkes

i Embedet, skal være de Forandringer underkastet, som maatte allerhøist be¬

stemmes med Hensyn til de til dette Embede henlagte Forretninger, Lønning

og Contoirhold. Oxslaaet vacant den 2den Mai.

Under Justitsministeriet. En Bestilling som Prøveprokurator i Præstø

Amt, med Forpligtelse til at have Bopæl i Vordingborg. Opslaaet vacant
5te Mai.den

Embederne som Auditeur og Sekretær ved Kjøbenhavns Borgervæbning,

med en Gage af 700 Rd., og som Auditeur og Regnskabsfører ved Hans
Majestæt Kongens Livjægercorps, med en Gage af 300 Rd. aarlig. Der

stilles Sikkerhed af 1000 Rd. Den, som beskikkes i disse Embeder, vil

være pligtig at underkaste sig de Forandringer, der mulig senere maatte blive

besluttede. Opslaaet vacant den 5te Mai.
Et Embede som Fuldmægtig under den Kgl. Landsover= samt Hof= og

Stadsret. Gage 600 Rd. Opslaaet vacant den 9de Mai.

Under Krigsministeriet. Embedet som Branddirecteur for Amterne

Trittau, Reinbeck og Tremsbüttel, hvilket kan ansøges af Officerer i Armeen.

Med Embedet er forbundet aarlig i Gage 500 Rd., i Befordringsgodtgjø¬

relse 320 Rd., og til Contoirhold 8 Rd.; derimod er der ingen Sportler

eller Biindtægter henlagte til Embedet. Branddirecteuren har for de med

dette forbundne Oppebørsler, forinden dets Tiltrædelse, at stille en Sikkerhed

af 2000 Rd. i anordningsmæssige Effecter, samt at tage Bopæl i Reinbeck.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Hovedpastoratet

ved St. Johannis Kirken paa Føhr. Indtægterne kunne fortiden paa Grund

af de høie Priser paa Landmandens Produkter anslaaes til c. 1400 til

1600 Rd., efter Fradrag af Afgifterne, foruden en fortrinlig nyopført Em¬

bedsbolig. Kirke= og Skolesproget er tydsk. Ansøgninger om Embedet, der

besættes ved Menighedens Valg, blive at indsende, ledsagede af de fornødne

Vidnesbyrd, til Kirkevisitatoriet for Tønder Provsti, hvilket Præsentations¬

retten tilkommer, inden 6 Uger fra den 24de April at regne.

En Lærerplads ved den lærde Skole i Haderslev. Indtægterne bestaae

i en aarlig Gage af 500 Rd., 96 Rd. aarlig i Huusleiegodtgjørelse og 140

af Skolepengene, saa at den samlede Indtægt kan anslaaes til idetmindste

750 Rd. Ansøgninger, hvori ønskes angivet, hvilke Fag de Paagjældende

kunne paatage sig samt om de i fornødent Fald attraae en med 100 Rd.

mindre lønnet Lærerplads ved Skolen, stiles til Hs. Majestæt Kongen og

indsendes til Rectoratet for Haderslev lærde Skole inden 4 Uger fra den 1ste

Mai at regne.

Tre Lærerpladser ved Flensborg lærde og Real=Skole. Med disse Embe¬

der er forbunden en aarlig Gage af respective 700, 500 og 300 Rd., en
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Huusleiegodtgjørelse af respective 128, 96 og 96 Rd., samt en forholds¬

mæssig Andeel af Skolepengene, hvilken Andeel fortiden udgjør rigeligt 200
Rd. for hver. De nye Lærere ville have at meddele Underviisning deels i

de philologiske Fag (Latin og Græst), deels i de naturvidenskabelige (Natur¬
historie, Geographi &amp;c.), deels endelig i Dansk og Regning i de lavere Klas¬

ser. Ifølge de Bestemmelser der ere gjældende for Hertugdømmets lærde

Skoler, kunne ogsaa for Elementarunderviisningens Vedkommende Semina¬

rister finde Ansættelse ved samme. Ansøgninger, der blandt Andet maae være

ledsagede af Vidnesbyrd om at de Paagjældende ere saavel det danske som

det tydske Sprog saavidt mægtige, at de efter Omstændighederne kunne med¬

dele Underviisningen enten paa Dansk eller paa Tydsk, stiles til Hs. Majestæt

Kongen og indsendes til Skolens Rectorat inden 4 Uger fra den 1ste Mai

at regne.

Befordringer og Afgang.
Under Justitsministeriet. Under 28de April er Oberstlieutenant og

Bataillonscommandeur ved Kjøbenhavns borgerlige Infantericorps O. N.

Fich, efter Ansøgning, allernaadigst meddeelt Afsked i Naade fra Borgervæb¬

ningen. Under s. D. er Major ved samme Corps C. C. Müller allernaa¬

digst udnævnt til Bataillonscommandeur og derhos meddeelt Oberstlieute¬

nants Charakteer. Under 29de April er Auditeur ved Søetatens com¬

binerede Ret, Overauditeur, Kammerjunker, Baron J. H. Rosenkrantz,

Ridder af Dannebroge, allernaadigst beskikket til Byfoged og Byskriver i Lem¬

vig, samt Herredsfoged og Herredsskriver i Skodborg og Vandfuld Herreder;

Fuldmægtig i den Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsrets Justitscontoir

W. P. N. Møller til Birkedommer og Skriver i Hirschholms Birk; Audi¬

teur og Regnskabsfører ved 5te Dragon=Regiment, Overauditeur A. C. C.

Købke til Herredsfoged og Skriver i Thyrsting=Vrads Herreder; Auditeur

ved Kjøbenhavns Borgervæbning samt Auditeur og Regnskabsfører ved Hs.

Majestæts Livjægercorps A. I. Bülow til Byfoged og Byskriver i Skander¬

borg samt Herredsfoged og Herredsskriver i Hjelmslev=Gjern Herreder. Un¬

der 6te Mai er Capitain ved Kjøbenhavns borgerlige Artillericorps J. P.

Bache, efter Ansøgning, allern. meddeelt Afsked i Naade fra Borgervæbningen.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 29de April er

den af den tydsk=reformeerte Menighed i Kjøbenhavn valgte Præst P. W.

Theobald fra Blumenthal i Kongeriget Hannover allernaadigst anerkjendt som

Præst for bemeldte tydsk=reformeerte Menighed. Under 5te Mai er Sogne¬

præst for Vesterbølle og Østerbølle Menigheder i Viborg Stift, C. C. N.

Balle, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Nebsager og Bjerre Menig¬

heder i Aarhuus Stift; ordineret Catechet ved Helliggeistes Kirke i Kjøben¬

havn, H. C. W. Ebbesen, til Sognepræst for Kousted og Raasted Menig¬

heder i Aarhuus Stift; personel Capellan for Skydebjerg og Orte Menig¬

heder i Fyens Stift, E. E. F. A. Schiwe, til personel Capellan hos Sogne¬

præsten for Lidø og Smørum Menigheder i Sjællands Stift, P. O. Vohnsen.

Under 6te s. M. er Stiftsprovst for Sjællands Stift, Provst i Frue Provsti

og Sognepræst til Frue Kirke i Kjøbenhavn, E. C. Tryde, Ridder af Danne¬

broge og Dannebrogsmand, allernaadigst tillagt Rang med Biskopper uden¬

for Sjællands Stift, i 3die Klasse Nr. 9 efter Rangforordningen.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

( SX6N 29 0g30. Sen 20° „ai 1854.

Lovgivning.

Under 10de Mai sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Tyendelov for Kongeriget Danmark:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:
§ 1.

Den, der har fyldt sit 18de Aar, kan gyldigen bortfæste sig som Tyende.

Paa yngre Personers Vegne skeer saavel Indgaaelse som Opsigelse af Tyende¬

forholdet af Forældre eller andre Foresatte, der dog kunne bemyndige den

Paagjældende til selv at gjøre dette. En for en Umyndig indgaaet Tyende¬

contract kan ikke være forbindende for Tyendet længere, end at det, efterat

have opnaaet en Alder af 18 Aar, kan med sædvanligt Varsel (§ 40) opsige

Tjenesten til den første almindelige Skiftetid (§ 11).

§ 2.

Bevilling til at være Fæstemand kan meddeles af Øvrigheden paa et¬

hvert Sted, hvor der viser sig Trang til at have en Fæstemand. I Kjø¬

benhavn kan Ingen drive Forretning som Fæstemand uden en saadan Be¬

villing. Øvrigheden fastsætter en passende Betaling, som den af samme be¬

skikkede Fæstemand maa tage for sine Forretninger, og meddeler ham de for¬

nødne Forholdsregler.

§ 3.

En Fæstemand skal troligen meddele dem, som ved hans Medvirkning

ville antage et Tyende, hvad han veed om dettes Brugbarhed og andre

Egenskaber.



434

Anbefaler han som brugbart eller tilforladeligt et Tyende, om hvilket

han veed, at det har viist sig udueligt eller er fundet i Utroskab, skal han

foruden at erstatte den Skade, som Huusbonden derved lider, bøde fra 5 til

20 Rd., og kan efter Omstændighederne, hvis han har Bevilling som Fæste¬

mand, dømmes til at have denne forbrudt, hvilken sidste Følge altid indtræ¬

skyldig i samme Brøde.der, naar han anden Gang findes

§ 4.

Forleder en Fæstemand et Tyende til at forlade dets Tjeneste for at

antage en anden, skal han straffes paa samme Maade, som er bestemt i § 3.

§ 5.

Ønsker Nogen sin Tjenestesom Tyende opbudt ved Kirkestævne paa

Landet, skal Sognefogden foretage saadan Opbydelse uden Betaling.

§ 6.

En afsluttet Overenskomst omTjenesteforhold er bindende for enhver

af Parterne, uden Hensyn til, om Fæstepenge ere givne eller ikke.

Ere Fæstepenge givne, afdrages de ikke i Lønnen, medmindre anderledes

er vedtaget.

§ 7.

Størrelsen og Beskaffenhedenaf den Løn og andet Vederlag, som

Tyendet skal have for sin Tjeneste, beroer ganske paa Overenskomst.Er

derom Intet vedtaget mellem Parterne, da skal Tyendet have et saadant Ve¬

derlag, som paa det Sted, hvor Tjenesten udføres, er almindeligt for et

Tyende i lignende Stilling. Hvad i saa Henseende er Regel, afgjøres af

Politiøvrigheden.

§ 8.

Den visse Personer af Bondestanden hidtil paahvilende særegne For¬

pligtelse til at tage fast Tjeneste bortfalder for Fremtiden.

Tjenestetidens Varighed beroer paa Overenskomst; dog skal det, naar

Contracten er indgaaet paa flere Aar, eller under saadanne Betingelser, at

Tyendet derefter kan blive bundet paa flere Aar, staae i Tyendets Magt,

imod at betale Huusbonden saa Meget, som Lønnen udgjør for et halvt

Aar, at opsige Tjenesten med ⅓ Aars Varsel til en af de almindelige

Skiftetider.

§ 9.

Er ingen vis Tjenestetid vedtagen, ansees Tyendeforholdet stiftet saa¬

ledes, at det med 3 Maaneders Opsigelsesfrist kan hæves til en af de al¬

mindelige Skiftetider.

§ 10.

En Overenskomst om Tjeneste for kortere Tid end 1 Maaned, uden
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at Forlængelse, naar Opsigelse undlades, skal indtræde, henregnes ikke til

Tyendecontracter.

§11.

Skiftetid for Tyende, der tager Tjeneste halvaarsviis eller paa længere

Tid, er, naar ei anderledes vedtages, hvert Aars 1ste Mai og 1ste November.

§ 12.

Til den vedtagne Tid er Tyendet pligtigt at begive sig i Tjeneste og

Huusbonden pligtig at modtage samme, og ingen af Parterne kan frigjøre

sig fra denne Forpligtelse ved at tilbagebetale eller overlade Fæstepengene.

Hvad ovenfor og iøvrigt i denne Lov er sagt om Huüsbond, gjælder

om Enhver, som holder Tyende.

§ 13.

Vægrer Huusbonden sig uden lovlig Grund ved at modtage Tyendet i

sin Tjeneste til aftalt Tid, kan Tyendet beholde Fæstepengene, som maatte

være givne, og desuden fordre Løn for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke

over ⅓9 Aar, og Kostpenge ligeledes for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke

over 8 Uger. Kostpengene bestemmes, naar deres Størrelse ikke er vedtagen,

efter Billighed og hvert Steds Skik og Brng, fra 16 til 32 Sk. Rigsmønt

om Dagen.

§ 14.

Flytter Huusbonden, efterat have fæstet et Tyende og før Tjenestetidens

Begyndelse, længere end 1 Miil bort fra det Sted, hvor Tjenesten efter Af¬

talen med Tyendet forudsættes at skulle tiltrædes, er Tyendet ikke pligtigt at

overtage Tjenesten og har Ret til at beholde Fæstepengene. Er Huusbonden

flyttet til Færøerne, Island, de danske Colonier eller Udlandet, kan Tyendet

endvidere fordre Løn for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke for mere end

1 Aar. Hvis Tyendet ikke 4 Uger for Tjenestens Tiltrædelsestid er under¬

rettet om sidstnævnte Flytning, tilkommer det endvidere Kostpenge efter § 13

for den vedtagne Tjenestetid, dog ikke over 8 Uger.

Naar et Tyende gaaer i Tjenesten, uagtet Huusbonden er flyttet fra

det Sted, hvor den skulde tiltrædes, skal Huusbonden betale de Tyendet der¬

ved foraarsagede Flytningsomkostninger.

§ 15.

Huusbonden kan af følgende Grunde nægte at modtage et fæstet Tyende,

medmindre han allerede ved Antagelsen har kjendt Grunden:

1) naar det har været hensat til Strafarbeide, eller har begaaet Tyveri

Bedrageri eller anden i den offentlige Mening vanærende Forbrydelse;

2) naar det i sin seneste Tjeneste har gjort sig skyldig i Fornærmelser i

Gjerning imod Huusbonden eller de til hans Familie hørende Personer;
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3) naar der er Børn i Huset, og Tyendet i en foregaaende Tjeneste har

forledet Husets Børn til slette Handlinger;

4) naar det mangler de Færdigheder, der ved dets Antagelse bleve for¬

langte, og som det udtrykkeligen har angivet at besidde;

5) naar det har nogen fmitsom eller væmmelig Sygdom;

6) naar det formedelst Sygdom eller Legemsskade er uskikket til at udføre

stt Arbeide, eller naar et ugift Tyende er frugtsommeligt:

7) naar det ved sin Antagelse har skuffet Huusbonden med falsk Skuds¬

maal.

Huusbonden har i saadanne Tilfælde Intet at betale Tyendet og kan

forlange de givne Fæstepenge tilbagebetalte.

§ 16.

Kommer Tyendet ikke i Tjeneste den fastsatte Dag, er Huusbonden be¬

rettiget til at antage et andet Tyende. Indfinder imidlertid det udeblevne

Tyende sig i Løbet af næste Dag, eller, hvis Udeblivelsen ikke kan tilregnes

det, og Contracten er indgaaet paa et halvt Aar eller længere Tid, inden

Forløb af 8 Dage, og i begge Tilfælde intet andet Tyende i dets Sted endnu

er antaget, er Huusbonden pligtig at modtage det. Indfinder det sig først

senere i Tjenesten, beroer det paa Huusbonden, om han vil modtage det

eller ikke.

§ 17.

Et Tyende, der kommer forseent i Tjenesten men dog modtages i

denne, taber Ret til saa stor Deel af Løn og Kostpenge, som svarer til den

Tid, i hvilken det er udeblevet, og skal desuden, hvis Udeblivelsen kan til¬

regnes det, bøde for hver Dag af samme ⅓ Rd. til Politikassen, hvilke

Bøder kunne indeholdes i Lønnen.

§ 18.

Det Tyende, som uden at være hindret ved Sygdom eller anden lov¬

lig Undskyldning ikke indfinder sig i Tjenesten i rette Tid, skal, naar Huus¬

bonden af den Grund lovligen vægrer sig ved at modtage det, eller det al¬

deles udebliver, tilbagebetale Fæstepengene, erlægge til Huusbonden saa Me¬

get, som den betingede Løn udgjør for Halvdelen af den vedtagne Tjeneste¬

tid, dog ingensinde for længere Tid end et halvt Aar, og bøde fra 2 til

20 Rd. Kun under særdeles formildende Omstændigheder maae de Bøder,

som idømmes Tyendet, være mindre end halvt imod det Beløb, der forbry¬

des til Huusbonden.

§ 19.

Bliver et Tyende uden egenBrøde ude af Stand til at tiltræde Tje¬

nesten, da er det kun pligtigt at tilbagebetale Fæstepengene.
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§ 20.

Holder en Huusbond ulovligen et Tyende tilbage i Tjenesten efter

Skiftetiden, skal han, saasremt andre Love ikke efter Gjerningens Beskaffenhed

medføre større Straf, bøde fra 5 til 50 Rd. og give Erstatning for den

Skade, som derved foraarsages. Hindrer han Tyendet fra at komme i rette

Tid i en anden Tjeneste, som det har paataget sig, og denne derved tabes

skal han til Tyendet betale, foruden Beløbet af tilbagebetalte Fæstepenge, saa

Meget, som Tyendet, hvis det var blevet bortviist fra den paatagne Tjeneste,

skulde havt i Løn og Kostpenge efter Bestemmelsen i § 13, og til den anden

Huusbond, der havde fæstet Tyendet, erlægge halvt saa Meget, som den af

ham tilsagte Løn udgjør for den vedtagne Tjenestetid, dog ingensinde mere,

end Lønnen beløber for et halvt Aar.

§ 21.

Kan Tyendet bevise, at Huusbonden i det sidste Halvaar, førend Tyendet

skal tiltræde Tjenesten, har mishandlet eller sultet sit Tyende, eller søgt at

forlede det til forbryderske eller usædelige Handlinger, kan Tyendet, dersom

det derom var uvidende paa den Tid, da det paatog sig Tjenesten, ikke til¬

pligtes at gaae i denne, men det skal dog, hvis det udebliver, tilbagebetale

de modtagne Fæstepenge.

§ 22.

Om et Tyende endog har ladet sig fæste til en vis Art af Tjeneste,

skal det dog være pligtigt at deeltage i anden til dets Stilling og Evner

passende Gjerning, som Omstændighederne kunne fordre, navnlig naar de,

der skulde have udført samme, ved Sygdom eller andet Forfald ere for en

Tid forhindrede deri, ligesom det i Almindelighed efter Evne bør fremme

Huusvæsenets Bedste. Ethvert Tyende maa underkaste sig den huuslige Or¬

den hos Huusbonden.

§ 23.

Uden Huusbondens Samtykke er Tyendet ikke beføiet til at lade sin

Tjeneste udføre af Andre.

§ 24.

Heller ikke maa Tyendet uden Huusbondens Tilladelse forlade Huset i

egne Anliggender, eller blive borte længere end tilladt.

§ 25.

Al den Skade, som Tyendet paafører Huusbonden af Forsæt, Uagt¬

somhed eller Mangel paa nogen særegen Art af Dygtighed, der udkræves til

bestemte Forretninger, hvortil Tyendet har ladet sig antage, skal det erstatte,

og Erstatningen kan af Huusbonden indeholdes i Lønnen.
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§ 26.

For Ulydighed mod Huusbonden eller den, som paa Huusbondens Vegne

kan befale over Tyendet, skal dette bøde fra 1 til 10 Rd. For Trods og

for Opsætsighed skal Tyendet dømmes enten til lige Bøder eller til simpelt

Fængsel eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 5 Dage. For fornærme¬

lige Yttringer anvendes de samme Straffe, og for Modstand eller Fornær¬

melse i Gjerning Fængsel paa Vand og Brød fra 5 til 20 Dage, forsaa¬

vidt der ikke efter andre Love er forskyldt en større Straf.

§ 27.

Huustugt er det mandliges Tyende underkastet, indtil det bliver 18 Aar,

og det qvindelige Tyende, indtil det bliver 16 Aar gammelt. Naar Huus¬

tugt anvendes paa et saadant Tyende for de i § 26 nævnte Forseelser, bort¬

falde de sammesteds fastsatte Straffe.

§ 28.

Kommer Tyendet i Fængsel, uden at Saadant kan lægges Huusbonden

til Last, og dets Tjeneste ikke strax ophører, taber det Fordring paa Løn for

den Tid, Fængslingen varer.

§ 29.

Huusbonden er pligtig at betale Tyendet Løn paa de Tider, som i saa

Henseende mellem dem ere vedtagne. Har ingen Aftale fundet Sted an¬

gaaende Betalingstiden, forfalder Lønnen til Betaling for det Tyende, der

er fæstet halvaarsviis eller paa længere Tid, til de almindelige Skiftetider,

hvergang for det sidstforløbne Halvaar, og for et Tyende, som er fæstet paa

kortere Tid, ved Enden saavel af den oprindeligen vedtagne som af den ved

Contractens Fornyelse senere af Tyendet paatagne Tjenestetid.

§ 30.

Huusbonden kan ikke ved nogen contractmæssig Overdragelse, uden Tyen¬

dets Samtykke, give det en anden Huusbond.

§ 31.

Paaføres Tyendet en Legemsskade eller en anden Sygdom som Følge

af utilbørligt Forhold fra Huusbondens Side, saasom naar han paalægger

det ovenanstrengende eller noget med særegen Fare forbundet usædvanligt Ar¬

beide, bør han bekoste Helbredelsen og kan desuden tilpligtes at give Tyendet

en billig Erstatning for det Næringstab, som det lider, efterat Tjenesten er

ophørt. Derhos bør han efter Omstændighederne straffes med Bøder fra

5 til 100 Rd. eller med simpelt Fængsel i indtil 4 Uger, saafremt han ikke

efter andre Lovbestemmelser har forskyldt en større Straf.

§ 32.

Paadrager Tyendet sig en Sygdom ved eget utilbørligt Forhold, maa
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det selv afholde de med Helbredelsen forbundne særegne Omkostninger, og

Huusbonden kan, forsaavidt han ikke, naar han dertil er berettiget, strax af¬

skediger det (§ 41 Nr. 11), indeholde dets Løn for den Tid, det er utjenst¬

dygtigt.

§ 33.

Dersom Tyendet ellers bliver sygt i Tjenestetiden, skal Huusbonden vel

betale det tilsagte Vederlag, indtil Tjenesten efter Opsigelse eller af anden

lovlig Grund ophører, men Tyendet maa selv udrede Lægeløn og bære de

til Lægemidler, særdeles Pleie og andre paa Helbredelsen anvendte Omkost¬

ninger.

§ 34.

En Overenskomst mellem Huusbond og Tyende om, at Tjenesten skal

ophøre, saasnart Tyendet maatte blive hjemsøgt af Sygdom, er ikke forbin¬

dende for Tyendet, og dersom et sygt Tyende enten ifølge slig Betingelse eller

efter en under Sygdommen indgaaet Overenskomst hæver Tyendeforholdet,

frigjøres Huusbonden heller ikke i Forhold til Fattigvæsenet, som Tyendet

maatte falde til Byrde for de i denne Lov grundede Forpligtelser mod

Tyendet.

§ 35.

Et sygt Tyende kan ikke modsætte sig at indlægges i et offentligt Syge¬

huus.

§ 36.

Bliver et Tyende sygt og sengeliggende eller angreben af smitsom Syg¬

dom, maa dets Flytning ikke finde Sted, om end Fardag er kommen, eller

Tjenesten paa anden Maade er ophørt førend i Kjøbstæderne en Læge, og

paa Landet enten en Læge, eller, hvor en saadan ikke er tilkaldt, Sognepræ¬

sten, Sognefogden eller en Sogneforstander, erklærer at formene, at Flyt¬

ningen kan skee uden Fare for Tyendets Helbred eller for Smittes Udbredelse.

Hvis Huusbonden, overtrædende denne Forskrift skaffer den Syge ud af

Huset, skal han straffes paa samme Maade, som i § 31 er bestemt, og des¬

uden bære alle Omkostninger paa den Syges Pleie og Helbredelse.

§ 37.

Døer et Tyende, have Arvingerne kun Fordring paa en saadan Deel

af Lønnen, som kan ansees fortjent, indtil Tyendet ved Sygdom blev sat

ud af Stand til at forrette sin Tjeneste.

Begravelsesomkostningerne er Huusbonden ei pligtig at betale.

§ 38.

Døer Huusbonden, fortsættes Tyendeforholdet med hans Enke eller Bo,

saaledes som det var stiftet med den Afdøde. Dog ansees Tyendeforholdet
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kun som stiftet i det længste for et Aar, om end Contracten maatte være

indgaaet for et længere Tidsrum. Ønske imidlertid de Vedkommende, at

Tyendet skal fratræde Tjenesten tidligere end denne ellers vilde være ophørt,

da ere de berettigede til at forlange Saadant, naar de tilkjendegive deres

Bestemmelse derom inden 1 Maaned efter Dødsdagen, og betale Tyendet,

foruden den til Fratrædelsesdagen fortjente Løn, deels Løn for saa langt et

Tidsrum, som Tyendeforholdet var stiftet paa, dog ingensinde mere end til

første almindelige Fardag, som indtræffer 3 Maaneder efter Dødsdagen, deels

Kostpenge for samme Tidsrum, dog ingensinde mere end for 8 Uger efter

Fratrædelsen.

§ 39.

En indgaaet Tyendecontract ansees saalænge lovlig Opsigelse ikke er

skeet fra nogen af Siderne, fornyet paa ligesaa lang Tid, som oprindeligen

var fastsat, dog i det længste paa 1 Aar, medmindre Parterne i nogen af

disse Henseender have aftalt anderledes.

§ 40.

Opsigelse bør, naar Tyendeforholdeter stiftet halvaarsviis eller for læn¬

gere Tid, og ingen særlig Opsigelsestid er bestemt, skee med 3 Maaneders

Varsel. Forsaavidt de almindelige Skiftetider ere vedtagne, kan den senest

foregaae den 1ste Februar og 1ste August. Er Tjenesteforholdet stiftet maa¬

nedsviis, er Formodning for, at Tjenesten kan opsiges med 14 Dages Varsel

til den 1ste i enhver følgende Maaned.

§ 41.

Uden Opsigelse kan Huusbonden strax afskedige Tyendet:

1) naar det begaaer Bedrageri, Tyveri eller nogen anden i den offentlige

Mening vanærende Forbrydelse, eller tidligere har forseet sig paa saa¬

dan Maade;

2) naar det har været hensat til Strafarbeide;

3) naar det fængsles paa længere Tid end 8 Dage, uden at Saadant kan

lægges Huusbonden til Last;

4) naar det tillader sig Haandgribeligheder, eller grove, fornærmelige Yt¬

tringer imod Huusbonden, hans Familie eller Nogen, der paa hans

Vegne har at befale over Tyendet, saavelsom og naar det i sin seneste

Tjeneste har gjort sig skyldig i Fornærmelse i Gjerning imod Huus¬

bonden eller de til hans Familie hørende Personer:

5) naar det nægter at adlyde Huusbonden eller Nogen, som paa hans

Vegne har at befale over Tyendet, eller viser vedvarende Skjødesløshed

i sine Pligters Opfyldelse;

6) naar det forfører Husets Børn til slette Handlinger, eller tidligere har
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gjort sig skyldigt i saadant Forhold saavelsom og naar det ved slet

Behandling eller Skjødesløshed udsætter dem for øiensynlig Fare;

7) naar det mishandler Kreaturer, som det skal passe;

8) naar det af Ondskab beskadiger Huusbondens Eiendom;

9) naar det viser særdeles stor eller gjentagen Uforsigtighed med Lys eller

Ild, eller ved sin Skjødesløshed endog foraarsager Brand;

10)naar det mangler de Færdigheder, der ved dets Antagelse bleve forlangte,

og som det udtrykkeligen har angivet at besidde;

11) naar det ved Tjenestens Tiltrædelse har nogen smitsom eller væmmelig

Sygdom, eller i Tjenesten ved Usædelighed paadrager sig en saadan;

12) naar det gjør sig skyldigt i utugtigt Forhold med nogen anden til Huus¬

standen hørende Person;

13) naar et ugift Tyende er frugtsommeligt;

14) naar et Tyende, Advarseler uagtet, gjentagne Gange befindes drukken;

15) naar det ved Uforligelighed med Medtjenende forstyrrer Husets Fred og

Orden, og Advarsel i saa Henseende har viist sig frugtesløs;

16)naar det ved sin Antagelse har skuffet Huusbonden med falsk Skuds¬

maal:

17) naar et Tyende indkaldes til Krigstjeneste, dog at dette er for mere

end 6 Uger, saafremt Tyendet tjener halvaarsviis eller paa længere

Tid.

Forsaavidt nogen Omstændighed, som har fundet Sted, førend Tyendet

tiltraadte Tjenesten, efter det Ovenanførte berettiger Huusbonden til at bort¬

vise Tyendet, bortfalder saadan Ret, dersom Huusbonden var bekjendt med

slig Omstændighed, dengang han modtog Tyendet, eller han, hvis den om¬

handlede Omstændighed først senere bliver ham bekjendt, ikke strax benytter

sin Ret til, inden en passende kort Frist, at skille sig ved det.

§ 42.

Naar Tyendet afskediges af nogen af de i § 41 nævnte Grunde, kan

det kun fordre Løn og andet betinget Vederlag i Forhold til den Tid, hvori

det har tjent. Det kan derhos ansees med de Straffe, som det efter de fore¬

gaaende Bestemmelser i denne Lov eller den øvrige Lovgivning ved sit Forhold

maatte have forskyldt, samt paalægges at udrede den i § 25 omhandlede

Erstatning.

Bliver et Tyende indkaldt til Krigstjeneste, uden at Huusbonden der¬

ved efter Bestemmelsen i § 41 Nr. 17 bliver berettiget til at afskedige det,

kan han dog afdrage i det tilsagte Vederlag en forholdsmæssig Deel for den

Tid, Tyendet er fraværende.
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§ 43.

Uden Opsigelse kan Tyendet strax forlade Tjenesten:

1) naar Huusbonden mishandler det;

2) naar han søger at forlede det til forbryderske eller usædelige Handlin¬

ger, eller, dersom andre til Huusstanden hørende Personer forsee sig

paa saadan Maade, ikke efter dets Klage tager det i behørig Beskyt¬

telse;

3) naar han, hvis Tyendet skal have sin Underholdning hos Huusbonden,

vedblivende yder det slet eller utilstrækkelig Kost;

4) naar han groveligen krænker dets gode Navn og Rygte ved ugrundede

Beskyldninger:

5) naar Tyendet ikke har kunnet erholde sin Løn eller betingede Kostpenge

betalte til rette Tid¬

6) naar Huusbonden opgiver sin hidtil havende Bolig og flytter over 1

Miil bort fra samme, eller han uden at opgive sin hidtil havende

Volig, flytter over 3 Mile bort.

§ 44.

Forlader Tyendet Tjenesten af nogen af de i § 43 under Nr. 1, 2

og 3 nævnte Grunde, skal det have Løn indtil den Dag, hvortil Opsigelse

enten forud er given, eller kunde være given paa den Tid, da Tyendet be¬

rettiges til at forlade Tjenesten, dog i det længste indtil første almindelige

Fardag, som indtræffer 3 Maaneder efter bemeldte Tid. Derhos skal Tyen¬

det have Kostpenge for samme Tidsrum, dog i det længste for 8 Uger, efterat

Tjenesten er fratraadt. Kostpengene bestemmes efter Reglen i § 13. Her¬

ved bortfalder ikke det Ansvar, som Huusbonden forøvrigt ved sit Forhold

kan have paadraget sig.

Forlades Tjenesten af de i § 43 under Nr. 4, 5 og 6 anførte Aar¬

sager, har Tyendet kun Ret til Løn og belingede Kostpenge i Forhold til

den Tid, hvori det har tjent. Dog hvis Huusbonden flytter til Færøerne,

Island, de danske Colonier eller Udlandet, har Tyendet den samme Ret, som

naar det forlader Tjenesten af de i § 43 under Nr. 1, 2 og 3 nævnte

Grunde.

§ 45.

Flytter Tyendet med Huusbonden over en Miil bort fra det Sted,

hvor Tjenesten er tiltraadt, skal Huusbonden, naar ei anderledes vedtages,

bekoste dets Tilbagereise vedTjenestens Ophør.

§ 46.

Den Huusbond,der uden lovlig Grund bortviser et Tyende af sin

Tjeneste før Tjenestetidens Udløb, skal betale det Løn indtil den Dag, hvortil
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Opsigelse enten forud er given,eller kunde være given paa den Dag, da

Tyendet bortvises, dog i det længste indtil første almindelige Fardag, som

indtræffer 3 Maaneder efter bemeldte Dag. Derhos skal han betale Kost¬

penge for samme Tidsrum, dog i det længste for 8 Uger, efterat Tjenesten

er fratraadt. Kostpengenes Størrelse bestemmes efter Reglen i § 13.

§ 47.

Det Tyende, som uden lovlig Grund forlader Tjenesten før Tjeneste¬

tidens Udløb, forbryder ei allene den fra sidste Fardag fortjente Løn, men

skal ogsaa betale Huusbonden halvt saa Meget, som Lønnen udgjør for den

vedtagne Tjenestetid, dog ingensinde mere end Løn for et halvt Aar, og end¬

videre bøde fra 2 til 20 Rd. Ved den nærmere Bestemmelse af disse Bøder

kommer den i Slutningen af § 18 indeholdte Regel til Anvendelse.

§ 48.

For tilgodehavende Løn og Kostpenge, dog ikke for længere Tid end et

Aar, nyder Tyendet Fortrinsret i Huusbondens Fallitbo efter Bestemmelsen

i Lovens 5—14—37.

Et Tyende hos en Fæstebonde skal for sidste halve Aars Løn og Kost¬

penge have Fortrinsret fremfor Jorddrottens Krav hos Fæsteren. Søger

Jorddrotten Udlæg ved Fogden for dette Krav, skal Fogden paasee, at

Fæstebondens Tyende først fyldestgjøres for anførte halve Aars Løn og Kost¬

penge. Skeer dette ikke, da skal det Jorddrotten givne Udlæg ikke være

Tyendet hinderligt i at søge Fyldestgjørelse i det Jorddrotten udlagte Gods

saalænge dette endnu er i Jorddrottens eller Fæstebondens Besiddelse.

§ 49.

For et Aars Løn og Kostpenge, som dog ikke maae angaae nogen ældre

Tid end Aaret indtil den sidstforløbne almindelige Fardag, kan Tyendet lade

foretage Udpantning hos Huusbonden, forsaavidt denne ikke gjør Indsigelser

imod Fordringen.

§ 50.

et Tyendes tilgodehavende Løn eller Kost¬Fogden, som gjør Udlæg for

penge hos Huusbonden, kan ikke fordre nogen Betaling for Forretningen,

medmindre samme kan erholdes hos Huusbonden, efterat Tyendet er fyldest¬

gjort for sin Fordring.

§ 51.

Ethvert Tyende bør være forsynet med en Skudsmaalsbog.

§ 52.

Denne Bog bør bestaae af 3 Ark Skrivpapir, det første stemplet til

Taxien efter 4de Klasse Nr. 2, samt være gjennemdragen og indbunden.

Foran i Bogen, dog ei paa første Side, skal findes et Uddrag af Lovbestem¬
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Forinden en saadan Bog maa bruges,melserne om Skudsmaalsbøger.

øvrige Kjøbstæder med Politiøvrighedens,forsynes den i Kjøbenhavn og de

men paa Landet med Sognepræstens Segl, der sættes paa den Lidse, som

er dragen gjennem Bogen. Denne Embedsmand anfører derhos paa Bogens

første Side, hvor Stemplet findes, under sit Navn og under Angivelse af

Datum: „Skudsmaalbog for N. N. i N. N.“ (hvorved paa Landet benæv¬

nes Byen, Sognet og Amtet).

§ 53.

Der skal af Justitsministeren førges for at Skudsmaalsbøger til en

billig Priis blive at erholde i alle Kjøbstæder og i ethvert Pastorat paa

Landet. Forraadet anskaffes i Kjøbstæderne af Politiet og paa Landet af

Sogneforstanderskaberne. De anskaffede Bøger kunne udleveres, uagtet de ere

forsynede med Stempel fra et ældre Aar end det, hvori de sættes i Brug.

§ 54.

Børn, som ved deres Udgang af Skolen agte at tage Tjeneste som

Tyende, skulle, naar de udskrives fra de almindelige Skoler i Kjøbstæderne,

Kjøbenhavn undtagen, eller paa Landet, meddeles en paa foranførte Maade

indrettet Skudsmaalsbog, hvori der indføres deres Udskrivningsbeviis fra

Skolen, naar og hvor Barnet er født, om det er døbt og confirmeret, og i

saa Fald, hvor og naar.Fattige Børn erholde Bogen paa Fattigvæsenets

Bekostning.

§ 55.

Den, der ikke allerede ved Udgangen fra Skolen er forsynet med Skuds¬

maalsbog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes

med Segl og Titel efter §52, forevise den sammesteds nævnte Embedsmand

Døbeattest og andre Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.

§ 56.

Naar en Skudsmaalsbog er fuldskreven, og en ny derefter anskaffes,

bør Politiøvrigheden eller Sognepræsten give denne Titel af Continuations¬

Skudsmaalsbog og anmærke i samme, at den ældre er ham foreviist, hvilken

fremdeles tilligemed den nye bliver at bevare af Tyendet.

§ 57.

Forkommer en Skudsmaalbog, skal Tyendet under Bøder af indtil 5 Rd.

ufortøvet anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes

Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætligen af Tyendet, bør det bøde

fra 5 til 20 Rd. Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog,

hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af

Politiøvrigheden og af denne forsynes med Segl og Titel, samt med fornø¬

den Bemærkning om, at en ældre Skudsmaalsbog, som Tyendet har havt,
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er bleven borte, og hvad Udfaldet har været af Politiets ovennævnte Under¬

søgelse, saavelsom om de Oplysninger, der ere fremkomne angaaende Tyendets

Fødested Alder, Confirmation, foregaaende Opholdssteder og Levnet. Den

nye Skudsmaalsbog bør paa Landet inden 4 Dage forevises Sognepræsten

under Bøder af indtil 10 Rd. Politiøvrigheden bør i Politiprotokollen

holde nøiagtig Fortegnelse over alle bortkomne Skudsmaalsbøger og være op¬

mærksom paa, naar nogen saadan senere fremkommer.

§ 58.

Enhver Huusbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i

dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er antaget i Tjeneste og

for hvilken Løn.

§ 59.

Enhver Huusbond skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste, ind¬

føre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid Tyendet har tjent ham,

samt i hvilken Egenskab.

Det beroer paa Huusbonden, om han vil tilføie noget Vidnesbyrd om

Tyendets Forhold i Tjenestetiden.

Den Huusbond, som mod bedre Vidende giver Tyendet et fordeelagtigt

Skudsmaal, hvorved tredie Mand kan skuffes, skal ifølge Lovgivningens al¬

mindelige Grundsætninger staae den Skadelidende til Ansvar, og kan efter

Omstændighederne dømmes i Bøder indtil 20 Rd.

Giver Huusbonden i Skudsmaalsbogen Tyendet et ufordeelagtigt Vid¬

nesbyrd, som kan være det hinderligt i at faae nye Tjenester, og han ikke

kan tilveiebringe saadanne Oplysninger, som give antagelig Formodning for,

at han har havt tilstrækkelig Grund dertil, skal han erstatte Tyendet den for¬

aarsagede Skade og ansees med Straf, der bestemmes, hvis fornærmelige

Beskyldninger ere fremførte, efter Lovene om Fornærmelser i Ord, og ellers

til Bøder af Beløb indtil 20 Rd.

§ 60.

Enhver der ankommer til Kjøbenhavn eller en anden Kjøbstad for

sammesteds at tage Tjeneste som Tyende, eller paa Landet tager saadan Tje¬

neste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal an¬

melde det i Kjøbstaden for Politiøvrigheden, og paa Landet for Sognepræ¬

sten, og af samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I disse Tilfælde bør

saadan Anmeldelse ogsaa skee af den Huusbonde, der tager Tyendet i Tje¬

neste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 Timer, og paa Landet

inden 4 Dage efter Ankomsten.

Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøbstad eller det Pastorat paa

Landet, hvor han eller hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afreisen,
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anmelde dette for fornævnte Embedsmand, der da har at indtegne i Skuds¬

maalsbogen, at Anmeldelse er skeet, men iøvrigt Intet om Tyendets Forhold.

Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Huusbond

som af Tyendet og Anmærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen ogsaa

ellers skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken

Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.

Politidirecteuren i Kjøbenhavn kan lade de omhandlede Paategninger

i et Tyendes Skudsmaalsbog foretage ved en Politiassistent eller anden Em¬

bedsmand ved Politiet. Ligesaa bemyndiges han til, forsaavidt Anmeldelse

efter denne Paragraph skal skee til de almindelige Skiftetider, at bestemme

en Frist af 6 Dage til Anmeldelsen og lade ved Politiplakat bekjendtgjøre,

for hvilken Deel af Byen Anmeldelsen bør foregaae paa enhver af disse

Dage.

§ 61.

Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog, eller forsømmer

i rette Tid at gjøre nogen af de i § 60 befalede Anmeldelser og derom

at erholde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke lader denne, overens¬

stemmende med § 59, paategne af den Huusbond, hvis Tjeneste det forla¬

der, bør bøde fra 1 til 10 Rd.

§ 62.

Forsømmer Huusbonden at give den i § 59 befalede Paategning i det

Tyendes Skudsmaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gjøre den ham

efter § 60 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 1 til 10 Rd.

§ 63.

Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gjør

Noget i samme ulæseligt bør bøde fra 5 til 10 Rd., eller straffes med

simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil

3 Dage.

Hvo, som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes efter de derom gjæl¬

dende Lovbestemmelser.

§ 64.

Sager, angaaende de i denne Lov omhandlede Forhold, undtagen naar

der er Spørgsmaal om Forfalskning af Skudsmaal, behandles politiretsviis,

dog under Jagttagelse af de i denne Lovs §§ 65 —76 indeholdte Bestem¬

melser. De i §§ 3, 36, 57, 59 3die Stykke, 61, 62 og 63 omtalte For¬

seelser paatales af det Offentlige. Andre Sager efter denne Lov behandles

som private Politisager.

Vil Huusbonden tiltale et Tyende, fordi dette er udeblevet af hans Tje¬

neste, eller i Utide har forladt Tjenesten, skal saadan Sag paaklages (§ 68)
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inden 4 Uger fra den Tid, Tjenesten skulde være tiltraadt eller Tyendet er

bortgaaet, medmindre Tyendets Opholdssted ikke er bekjendt, da Huusbonden

i saa Fald, ved inden samme Frist at gjøre en Anmeldelse til Politiøvrig¬

heden om den begaaede Ulovlighed, kan bevare sin Ret mod Tyendet.

Vil et Tyende tiltale Huusbonden, fordi denne ulovligen har enten

nægtet at modtage det i Tjenesten, eller bortviist det af Tjenesten, eller ube¬

føiet har givet det et ufordeelagtigt Skudsmaal, har det ligeledes at paaklage

Sagen inden 4 Uger, efterat Tjenesteforholdet skulde være begyndt, eller er

ophørt.

Anlægges Sag efter de ovenmeldte Frister, bliver den fra Retten at

afvise, medmindre Modparten, efter den dertil ham af Dommeren givne

Anledning, erklærer, at han desuagtet Intet har imod Sagens Fremme, eller

han lader møde ved Sagfører, og denne ikke gjør nogen Paastand om Af¬

viisning.

Naar Indklagede hverken møder eller lader møde, og det ikke efter

Klagerens Angivelser er tilstrækkeligt tydeligt, om Præskriptionen er indtraadt

eller ikke, bør Dommeren opfordre ham til at meddele den til Bedømmelsen

heraf fornødne nærmere Forklaring, og derefter tage Bestemmelse om Sagens

Afviisning eller Fremme.

Paatale til Straf for Ulydighed, Trods eller Opsætsighed af et Tyende

maa udenfor Contrasøgsmaalstilfælde ikke finde Sted, medmindre Sagen af

Huusbonden paaklages inden 8 Dage efter Tyendeforholdets Ophør.

§ 65.

For at virke til mindelig Afgjørelse af Tvistigheder, der opstaae imellem

Huusbond og Tyende paa Landet (§ 68), bliver der i hvert Sogneforstan¬

derskabs=Distrikt at udnævne en Forligsmægler, saavelsom en Suppleant, der,

naar Førstnævnte har Forfald, kan fungere i hans Sted.

§ 66.

Forligsmægleren og Suppleanten vælges af vedkommende Sogneforstan¬

derskab dog saaledes, at Valget indstilles til Amtsraadets Approbation.

Valget skeer paa tre Aar, og de Valgte ere pligtige at overtage det dem

overdragne Hverv, medmindre de kunne gjøre antagelige Undskyldningsgrunde

gjældende, hvis Tilstrækkelighed erkjendes af Sogneforstanderskabet eller, naar

dettes Afgjørelse paaklages, af Amtsraadet.

Efter 3 Aars Forløb skulle stedse nye Valg foregaae, og den, der i 3

Aar har fungeret som Forligsmægler, er da ikke pligtig at lade sig vælge

paany enten til Forligsmægler eller til Suppleant før efter andre tre Aars

Forløb.

Skulde Forligsmægleren eller Suppleanten i Løbet af de 3 Aar be¬
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gjære sig entlediget, blive de paaberaabte Undskyldningsgrunde ligeledes at

bedømme af Sogneforstanderskabet og Amtsraadet. Sogneforstanderskabet er

ogsaa berettiget til, naar det antager, at der er indtraadt Omstændigheder,

ifølge hvilke den Paagjældende ikke længere bør forblive i Bestillingen, at gjøre

Indstilling til Amtsraadet om hans Entledigelse ved sammes Beslutning.

§ 67.

I hvert Sogneforstanderskabs=Distrikt anskaffes for Distriktets Regning

og autoriseres af Forstanderskabet en Protokol til Brug ved de her omhand¬

lede Forligsmæglinger. Denne Protokol har Forligsmægleren i sin Besiddelse,

men afleverer den, ved Bestillingens Fratrædelse, til Eftermanden, ligesom den

ogsaa bliver at udlevere til Brug for Suppleanten i de Tilfælde, hvor denne

skal fungere.

Den første Gang Forligsmægleren, eller Suppleanten, skal handle som

saadan, indfører og underskriver han i Protokollen følgende Eed:

„Jeg N. N., som af Sogneforstanderskabet i N. N. er valgt til at

mægle i Tyendesager, lover og sværger, at jeg med yderste Kræfter skal søge

at befordre billig mindelig Forening imellem Parterne, i alle de Sager, som

indkomme for mig, og at jeg dertil skal bidrage med al mulig Nidkjærhed

og Redelighed, efter mine Evner, samt efter min bedste Overbeviisning og

Samvittighed. Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord.“

§ 68.

Til denne Forligsmægler har saavel Huusbond som Tyende, naar de

ville føre Klage over hinanden med Hensyn til Tyendeforholdet, at henvende

sig med Klagen. Dog henhøre under denne Forligsmægling kun de Sager,

der reises, imedens Huusbond og Tyende endnu ere samlede med hinanden,

eller dog begge opholde sig i samme Sogneforstanderskabs=Distrikt. Har Tyendet

forladt Huusbondens Tjeneste og har Ophold i et andet Sogneforstander¬

skabs=Distrikt, anvendes de almindelige Regler om Sagers Paaklage ved

Politiretten.

§ 69.

Den, der har nogen Besværing eller Anke at føre, skal skriftligen eller

mundtligen andrage Sagen for Forligsmægleren og angive Gjenstanden for

sin Klage. Forligsmægleren har derefter at beramme et Møde til en vis

passende Tid snarest muligt, og dertil indkalde Parterne ved en skriftlig Sed¬

del. Denne Indkaldelse leveres Klageren, som besørger den ved de sædvan¬

lige Stævningsmænd forkyndt for Modparten, saaledes at han erholder idet¬

mindste to Dages Varsel til det ansatte Møde.

§ 70.

Ved Mødet, som holdes paa Forligsmæglerens Bopæl eller et andet
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passende Sted inden lukkede Døre, bør Mægleren i Overensstemmelse med

den af ham aflagte Eed søge at tilveiebringe Forlig imellem Parterne. Op¬

naaes saadant Forlig, bliver det at tilføre Protokollen og at underskrive saa¬

vel af begge Parter som af Forligsmægleren. Denne har derefter at give

enhver af Parterne, der ønsker det, under sin Haand og sit Segl, en Ud¬

skrift af samme. Et saadant Forlig kan ligesom en endelig Dom fuldbyrdes

ved Execution.

Opnaaes derimod ikke Forlig, bliver en Angivelse af den paaklagede

Sag og den forgjæves forsøgte Mægling at tilføre Protokollen, og derom en

Attest at meddele Vedkommende, hvorefter Sagen kan forfølges ved Retten.

§71.

Parterne have i Almindelighed at møde personligen. Den, der uden

lovligt Forfald undlader dette, skal, hvis Sagen kommer til Rettergang, døm¬

mes til at betale Sagens Omkostninger og i Mulkt for unødig Trætte fra

1 til 5 Rd., uden Hensyn til det Udfald, Sagen iøvrigt maatte erholde.

§ 72.

Naar Klageren møder, og Indklagede udebliver, meddeles der Først¬

nævnte en Attest om den fra hans Side iværksatte Paaklage, og Sagen kan

da af ham strax forfølges ved Retten, hvorhos Indklagede, hvis han ikke

kan oplyse lovlig Aarsag til Udeblivelsen, bliver at ansee efter Bestemmelsen

i § 71.

§ 73.

Saalænge Forlig i de her omhandlede Sager ikke er prøvet hos den

anordnede Mægler, eller Klageren ialtfald ikke har iagttaget, hvad der paa¬

ligger ham, for at faae saadan Mægling foretagen, kan Sagen ikke antages

til Behandling og Paakjendelse ved Retten, men denne har i Embeds Medfør

at afvise samme. Naar derimod det Fornødne er iagttaget med Hensyn til

den her foreskrevne Mægling, bortfalder den nu befalede Forligsmægling ved

Politiretten, hvoraf følger, at Parterne strax kunne lade møde for denne

Ret ved Sagfører, efter de iøvrigt herom givne Regler.

§ 74.

Forøvrigt komme de Regler og Grundsætninger, der gjælde med Hen¬

syn til Forligsbehandlingen af Rettergangssager ved de sædvanlige Forligel¬

sescommissioner, ogsaa til Anvendelse ved de her omhandlede Sager og den

for dem foreskrevne særegne Forligsbehandling. Dog kan, naar Forlig vir¬

kelig har været prøvet imellem Parterne, den almindelige Regel, at Intet

bør paakjendes ved Retten, medmindre det først har været gjort til Gjen¬

stand for Forligsmægling, ikke her gjøres gjældende, hverken med Hensyn til

Omfanget af det, der derefter paatales ved Retten, eller til de Paastande,

Dep. Tid. Nr. 29 og 30. 1851. 2
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I Overensstemmelse hermed er ogsaa, underder ved denne nedlægges.

samme Forudsætning, Contraklage til Forligsprøve unødvendig, for ved Ret¬

ten at kunne reise Contrasøgsmaal.

§ 75.

Udskrifter m. m. ved den her omhandledeTil Protokoller, Indkaldelser

Papir.Forligsmægling benyttes ustemplet

§ 76.

Til Forligsmægleren erlægges ved Klaegns Indgivelse 16 Sk., der

strax betales af Klageren forud. Opnaaes Forlig, tilkommer der endvidere

Forligsmægleren 16 Sk., der skal udredes af Indklagede, medmindre Parterne

anderledes derom forenes.

Til Stævningsmændene erlægges 16 Sk. af Klageren til lige Deling.

For de Udgifter, som Klageren har maattet forgjæves anvende med

Hensyn til den her omhandlede Forligsmægling, har han, naar Sagen der¬

efter forfølges ved Retten, Regres til Indklagede, forsaavidt der efter Lov¬

givningens almindelige Grundsætninger kan paalægges denne et saadant

Ansvar.

§ 77.

D. L. 3—19—4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 og 15, Forordningen om

Sæd til Løn af 19de Februar 1701, Raadstu=Plakat af 28de Juli (Reskript

af 14de Juni) 1728, Raadstu=Plakat af 3die December (Reskript af 28de

November) 1755 med Undtagelse af § 21, Reskripterne af 11te December

1761 og 19de April 1765, Forordningen af 23de Marts 1770, Plakat

af 26de Mai 1779, Forordningen om Skiftetider af 25de Marts 1791,

Forordningen af samme Dato om Politivæsenet paa Landet §§ 1—3 og

5—19, Plakat af 14de December 1810 §§ 18, 19 og 20, Politi=Plakat

af 6te Februar (Reskript af 31te Januar) 1816 § 3, Politi=Plakat af 14de

Mai s. A. (Reskript af 8de s. M.), Bekjendtgjørelse fra Politidirecteuren i

Kjøbenhavn af 27de April (Reskript af 19de s. M.) 1822, Forordningen

af 24de Juli 1822 § 6, Plakat af 12te Mai 1830, Forordningen af 5te

September 1832 og Plakat, angaaende en Indskrænkning i ugifte Bønder¬

karles Forpligtelse at tage fast Tjeneste, af 16de December 1840, ligesom

andre ældre Lovbestemmelser, der ere i Strid med nærværende Lov, sættes,

forsaavidt de endnu ere gjældende, ud af Kraft.

§ 78.

Denne Lov er ikke gjældende for Færøerne.

Den træder i Kraft 3 Maaneder fra Dato.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

Under 10de Mai sidstl. har Justitsministeren ladet udgaae følgende Cir¬

culære til samtlige Amtmænd:

Idet jeg herved fremsender et Antal Exemplarer af den under Dags

Dato emanerede Tyendelov for Kongeriget Danmark, skulde jeg, med Hensyn

til, at det i sammes §§ 65 ff. er foreskrevet, at der til at mægle Forlig i

Tvistigheder, der opstaae mellem Huusbond og Tjenestetyende paa Landet,

skal i ethvert Sogneforstanderskabs=Distrikt af vedkommende Sogneforstander¬

skab under Amtsraadets Approbation beskikkes en Forligsmægler med Sup¬

pleant, tjenstligst have Hr. (Tit.) anmodet om behageligen at ville træffe de

fornødne Foranstaltninger til, at de ommeldte Forligsmæglere og Suppleanter

allevegne kunne være udnævnte og de i Lovens § 67 til Brug ved For¬

ligsmæglingen anordnede Protokoller være anskaffede inden den Tid, paa hvil¬

ken Loven ifølge Bestemmelsen i sammes § 78 træder i Kraft, nemlig 3

Maaneder fra Dato.

Da det endvidere i Lovens §53, i Lighed med hvad der var foreskre¬

vet i Forordningen af 5te September 1832 § 1, er befalet, at Skuds¬

maalsbøger skulle kunne erholdes i alle Kjøbstæder og i ethvert Pastorat paa

Landet, skulde jeg, næst at bemærke, at der i Overensstemmelse hermed frem¬

deles som hidtil i alle Landets Kjøbstæder vil forefindes Udsalg af disse Bøger

hvilke iøvrigt ogsaa kunne forskrives umiddelbart fra Forlæggeren, Boghandler

Soldenfeldt her i Staden, tjenstligst anmode Dem om at tilkjendegive samtlige

Sogneforstanderskaber, at de stedse maae være forsynede med et Antal Skuds¬

maalsbøger, for mod den fastsatte Betaling at kunne overlade samme til

Enhver, som derfor har Brug.

Endelig undlader jeg ikke at henlede Deres Opmærksomhed paa, at

Loven overensstemmende med Reskript af 22de April 1740 og Forordningen

af 8de Octbr. 1824 § 1 vil, foruden paa sædvanlig Maade at bekjendtgjø¬

res til Thinge, være at læse til Kirkestævne.

Indenrigsministeriet.

Da den af Veile Amts 3die Valgkreds valgte Folkethingsmand, Post¬

sekretær, Justitsraad Hjort, til Indenrigsministeriet har indberettet, at han

ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds er der

under 15de Mai sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden Rigs¬

dagsmand i hans Sted.
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Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 2den Mai sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende den Chausseestrækning, som i Tidsrummet fra 1ste April

1854 indtil 31te Marts 1855 skal anlægges i Hertugdømmet Sles¬

vig for Finantskassens Regning:

I Overensstemmelse med de af Hans Majestæt Kongen trufne Bestem¬

melser angaaende de Chausseeanlæg, som ville være at foretage i Hertug¬

dømmet Slesvig for Finantskassens Regning i Tidsrummet fra 1ste April

1854 indtil 31te Marts 1855, skulle i bemeldte Tidsrum bygges:

2 Mile af Hovedlandeveien imellem Haderslev og Kolding.

Ifølge Hans Majestæt Kongens Villie og Befaling bliver Foranstaa¬

ende i Overensstemmelse med § 68 i Veianordningen af 1ste Marts 1842

herved bragt til offentlig Kundskab.

Udenrigsministeriet.

Kjøbmand F. W. Bentzen er ansat som dansk Viceconsul i Glasgow.

Kjøbmand F. C. Hanf er anerkjendt som dansk Viceconsul i St. Pe¬

tersborg.

Ordenscapitulet.

Under 26de April har Hans Majestæt Kongen benaadet Kongelig dansk

Gesandt i overordentlig Mission, Kammerherre, Hofjægermester, Baron Dirckinck¬

Holmfeld, Commandeur af Dannebrogsordenen med Dannebrogsmændenes

Hæderstegn.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt De¬

partementschef under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, Etatsraad Ru¬

dolph Heinrich Carl Conrad Kranold til Ridder af Dannebrogsordenens

3die Klasse.

Under 29de April har Hans Majestæt Kongen benaadet Ridderne af

Dannebrogsordenen, Capitain Albrecht Carl Adolph From v. Møller, og

Sognepræst for Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn Carl Holger Visby,

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under 30te s. M. er constitueret Commandant for St. Thomas og

St. Jan, Etatsraad Hans Henrik Berg, Ridder af Dannebrogsordenen, be¬

naadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under 9de Mai har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Do¬

mainedirecteur, Dr. juris Peter Georg Bang, Commandeur af Dannebrogs¬

ordenen og Dannebrogsmand, til Storkors af Dannebrogsordenen.
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Under s. D. har Hans Majestæt Kongen benaadet Assessor i Høieste¬

ret, Kammerherre, Baron Frederik Emil Bretton, Ridder af Dannebrogsor¬

denen, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen benaadet Høiesteretsadvokat,

Justisraad Carl Christian Birch Liebenberg, Ridder af Dannebrogsordenen,

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under 10de Mai har Hans Majestæt Kongen benaadet Overdirecteur

for Gisselfeld Kloster, Frederik Christian Greve af Danneskjold=Samsø til

Grevskabet Samsø, Storkors af Dannebrogsordenen, med Dannebrogsmæn¬

denes Hæderstegn.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. I det theologiske Fa¬

cultet ved Kjøbenhavns Universitet er en Professorplads ledig, hvori Lære¬

fagene ere de systematiste Discipliner tilligemed Religionsphilosophi. Det vil

nærmere blive bestemt, om en Concurrence skal aabnes om Embedet og om

det først bliver at besætte som Lectorat. Opslaaet vacant den 18de Mai.

Embedet som Førstelærer ved Borgerskolen i Mariager. Embedets

Indtægter ere: 200 Rd.; 8 Tdr. Rug og 8 Tdr. Byg, som betales efter

Capitelstaxt; 10 Rd. istedelfor Græsning til 1 Ko; c. 21 Rd. som Er¬

statning for Fourage; fri Bolig; 6 Favne Brænde til den ene Skolestue

og Lærerens eget Brug. Paa Embedet hviler Enkepension. Embedet kan

søges af theologiske Candidater og Seminarister. Opslaaet vacant den 16de Mai.

Frue Sognekald i Svendborg. Reguleringssum 1610 Rd. Ny An¬

sættelse 392 Rd. — Norup Sognekald i Fyens Stift. Reguleringssum

880 Rd. Ny Ansættelse 255 Rd.—Begge disse Kald ere opslaaede

vacante den 18de Mai.

Høiethostrup Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 2152 Rd.

Ny Ansættelse 538 Rd. - Baarse og Beldringe Sognekald i Sjællands Stift.

Reguleringssum 1652 Rd. Ny Ansættelse 413 Rd. — Vesterbølle og

Østerbølle Sognekald i Viborg Stift. Reguleringssum 994 Rd. Ny An¬

sættelse 291 Rd. — Embedet som ordineret Catechet ved Helliggeistes Me¬

nighed i Kjøbenhavn. — Alle disse Embeder ere opslaaede vacante den 9de Mai.

Under Justitsministeriet. Et Embede som Fuldmægtig under Kjø¬

benhavns Politi. Gage 500 Rd. Opslaaet vacant den 15de Mai.

Under Marineministeriet. Embedet som Auditeur ved Søetatens com¬

binerede Ret, med Gage 800 Rd., Qvarteerpenge 160 Rd. og Oppasser¬

penge 60 Rd. aarlig. Ansøgninger indgives til Marineministeriet inden den

24de Juni.
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Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Fjelstrup Sogne¬

kald i Haderslev Provsti. Indtægterne bestaae i Korn= og Qvægtiende samt

Nannest 306 Tdr. 2 Skpr. Korn, hvoraf ⅓ Rug, 25 Byg og 25 Havre;

Kirkens Korn= og Qvægtiende af Gaarden „Kjeldet“ 10 Tdr. 5 Skpr.

2is Fdk. Korn, som betales af Kirkekassen med Penge efter den aarlige

Korntaxt for Provstiet; Høitidsoffer og Accidentser c. 400 Rd. Af Pasto¬

raiskoven udvises aarlig det Fornødne til Ildebrændsel. Af Jorderne er ud¬

leiet et afsides liggende Kobbel for 97 Rd. 58 ß. aarligt, og af tvende

Fæstere betales 12 Rd. 77 ß. ligeledes aarligt. De øvrige Jorder, om¬

trent 14 Tdr. Land af tildeels meget god Qvalitet, drives under Præste¬

gaarden. Af dennes Bygninger tilhøre 6 Fag Stuehuus Menigheden og

vedligeholdes af denne, de øvrige derimod ere Gjenstand for Indløsning af

Formanden efter Taxation. De offentlige Afgifter udgjøre fortiden 44 Rd.

4 ß.; paa Kaldet hviler en Enkepension af 107 Rd. 19 ß. aarlig. Naa¬

densaar finder ikke Sted. Kirke= og Skolesprog er dansk.

Ansøgninger om Embedet, som besættes allerhøist umiddelbart, indsen¬

des til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger fra den 8de

Mai at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Landet Sognekald paa Thorseng. Indtægter: 1) Præstetienden — der¬

under indbefattet Qvægtiende og Smaaredsel — af Sognets 350 Tdr.

tiendeydende Hartkorn svares med 83 Tdr. Rug, 69 Tdr. Byg og 92 Tdr.

Havre. 2) Høstdage c. 6 Rd. 3) Offer og Accidentser 150 Rd. 4)

Udbytte af Kaldets Bankactie paa 300 Rd. 5) Præstegaarden staaer for

Hartkorn 12 Tdr. 2 Fdk., med et Areal af 74 Tdr. Land af udmærket

Bonitet, samt en lille Skov paa omtrent 7 Tdr. Land og en Have paa

219 Tdr. Land. Under ommeldte 74 Tdr. Land indbefattes Præsteenkesædets

Mark og Have, som udgjøre 6 Tdr. Land. — Udgifter: 1) Kgl. Skatter

121 Rd. 2) Landemodsexpenser 5 Rd. 3) Communeafgifter 20 Rd.

4) Brændsel 60 Rd. — Præstegaardens Indløsningssum er 250 Rd. Alle

dens Bygninger ere meget gamle, skkøbelige og trænge til at ombygges. Paa

Præsteenkesædet hviler der en Bygningsgjeld af 157 Rd. 48 ß., som aar¬

ligen afdrages med 17 Rd. 48 ß. —Der er Capellan paa Kaldet, og

Enkepension bliver at udrede.

Ballerup og Maaløv Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Korntienden af 563 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. Hartkorn gammel Matrikul ud¬

gjør 474 Tdr. Byg. 2) Qvægtiende og Smaaredsel c. 170 Rd. 3) Offer

og Accidentser have, efter et Middeltal af de sidste 5 Aar, udgjort 500 Rd.
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aarlig. 4) I Refusion for et Stykke Jord, som er indtaget under Statens

Skove, ydes aarlig 3 Favne Bøgebrænde og 6 Rd.5) 100 Høstdage.
6) Renter af en Embedet tilhørende Kapital, stor 1867 Rd. 95 ß. 7)

Udbytte af en Bankactie paa 400 Rd.8) Af Annergaarden i Maaløv

svares i aarlig Afgift 2 Tdr. Rug, 16 Tdr. Byg og 3 Tdr. Havre,og

ved en ny Fæsters Tiltrædelse svares en Recognition af 48 Tdr. Byg,6
Tdr. Rug og 9 Tdr. Havre. 9) Af Præstegaardens Avling er afhændet
med Arvefæste 7 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. ½4 Alb. Hartkorn, hvoraf svares i
aarlig Afgift 53 Tdr. Byg, samt 16 Tdr. Land Overdrevsjorder, der staae

for Hartkorn 1 Td. 1 Fdk. 1½9 Alb. og hvoraf svares i aarlig Afgift
90 Rd., foruden de Kgl. Skatter. Den øvrige Deel af Præstegaar¬
dens Avling, som staaer for Hartkorn 8 Tdr. 1 Skpr. 2 Fdk. 2½4 Alb.,

har et Areal af 62 Tdr. Land meget god Jord, hvoraf 22 Tdr. Land Eng,

i hvilken tillige findes Tørveskær.— Byrder: 1) Kgl. Skatter c. 216 Rd.

2) Communeskatter c. 30 Rd. 3) Landemodsexpenser 30 Rd.— Præste¬
—gaardens Indløsningssum er 500 Rd. Den sidste Beneficiarius efter¬

lader sig Enke, og der er desforuden een Enke paa Kaldet.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet.Under 6te Mai er Fuldmægtig i 2det

danske Toldexpeditionscontoir J. P. T. Thonning allernaadigst udnævnt til

virkelig Kammerassessor.

Under Udenrigsministeriet. Under 3die Mai er Kjøbmand C. Hurtzig

allernaadigst anerkjendt som Consul paa St. Thomas for Republiken Venezuela.
Under Justitsministeriet. Under 10de Mai er Cand. juris C. F. C.

Borch allernaadigst beskikket til Copist i den Kgl. Landsover= samt Hof= og

Stadsrets Brevskrivercontoir; Cand. juris H. G. E. Ibsen til Copist i Kjø¬

benhavns Criminal= og Politirets Justitscontoir. Under 14de s. M. er

Skriver i Gjeldscommissionen og Gjæsteretten under den Kgl. Landsover¬

samt Hof= og Stadsret, Cancelliraad I. M. Koefod, allernaadigst udnævnt

til Justitsraad med Rang efter Rangforordningens 5te Klasse Nr. 3.

Under s. D. er Volontair under Justitsministeriet, Cand. juris F. Brinck¬

Seidelin, allernaadigst udnævnt til Cancellist under bemeldte Ministerium.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 10de Mai er

Provst for Sunds Herred og Sognepræst til Vor Frue Kirke i Svendborg

P. E. Hall allernaadigst beskikket til Sognepræst for Karlebo Menighed i

Sjællands Stift. Under 13de s. M. er Sognepræst for Saxild og Nølet

Menigheder i Aarhuus Stift O. F. Bruun, paa Ansøgning, i Naade og

med Pension entlediget. Under s. D. er hidtilværende personel Capellan for

St. Jørgens og Sørup Menigheder i Fyens Stift C. N. Hansen aller¬

naadigst beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Bregninge og

Bjergsted Menigheder i Sjællands Stift I. G. A. Jungersen.
*Under Indenrigsministeriet. Under 28de April er Architekt Zeltner

allernaadigst udnævnt til Forvalter ved Christiansborg Slot; Architekt Kretz

til Forvalter ved Palaierne paa Amalienborg, Palaiet Nr. 123 i Amalie¬

gaden og Frederiks Kirkeplads, samt Dreiermester, Dannebrogsmand Aulum

til Foryalter ved Frederiksberg Slot. Under 30te s. M. er Cand. juris

I. Thorstensen allernaadigst beskikket til Sysselmand i Sønder=Mula Syssel

under Islands Østamt; Cand. juris B. Thorarensen til Sysselmand i

Snæfellsnæs Syssel under Islands Vestamt; Exam. juris V. Thorarensen
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til Sysselmand i Strande Syssel under Islands Østamt. Under 8de Mai er
Departementsdirecteur under Indenrigsministeriet, Justitsraad C. B. A. Dahl,

R. af D., allern. udnævnt til virkelig Etatsraad. Under s. D. er Bataillonschi¬

rurg C. N. Rudolph i Naade og med Pension entlediget som Læge i Nord¬
Grønland, og Cand. med. &amp; chir. C. Pfaff allernaadigst beskikket til Læge

sammesteds. Under s. D, er Landmaaler N. V. B. Erichsen, paa Ansøg¬
ning, allernaadigst entlediget som Medlem af Tiendecommissionen for Morsø

Thisted Amt, og i hans Sted Sognepræst S. B. Brahm allernaadigsti

beskikket til Medlem af bemeldte Tiendecommission. Under s. D. er Land¬
maaler L. L. Bentzon allernaadigst meddeelt Bestalling som Landinspecteur

og I. E. Dittmann Bestalling som Landmaaler. Under 15de s. M. ere

N. Jensen og A. E. Lütken allernaadigst meddeelte Bestallinger som Land¬

maalere.

Under Krigsministeriet. Under 28de April ere efternævnte den 1ste
April f. A. fra den Kgl. militære Høiskole til den Kgl. Artilleribrigade med

Secondlieutenants Anciennitet af 1ste Mai 1848 afgaaede Elever allerhøist

rangerede indbyrdes som følger: A. I. C. E. v. Madsen, I. C. v. Johan¬

sen, T. W. v. Ravn, L. C. v. Nyholm, A. v. Grove, F. v. Bartholin,

P. I. v. Ringsted, T. B. v. Sick og O. E. v. Blom. Under s. D. er

Lærer i Skjønskrivning, Sekretær G. Rosenkilde allerhøist tillagt Krigsasses¬

sors Charakteer, med Rang i 9de Klasse Nr. 4 efter Rangforordningen,

samt med Tilladelse til at bære den hermed reglementerede Uniform.

Under 6te Mai ere Secondlieutenanterne i den Kgl. Artilleribrigade A.

I. C. E. v. Madsen, I. C. v. Johansen, T. W. v. Ravn og A. v. Growe

allerhøist udnævnte til Premierlieutenanter. Under s. D. er Auditeur i Ar¬

H. R. Scholten allerhøist udnævnt til virkelig Auditeur.meen

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 26de April

er Etatsraad S. H. Jensen, Ridder af Dannebroge, paa Ansøgning, i Naade

entlediget som Landfoged paa Sylt samt fra de ham tillige overdragne Func¬

tioner som Oppebørselsbetjent og Huusfoged sammesteds. Under s. D. er

Oversagfører for Hertugdømmet Slesvig C. G. C. Schmidt v. Leda, kaldet

v. Hattenstein, allernaadigst udnævnt til virkelig Justitsraad.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 22de April er Inspecteur ved Straffeanstalterne i Glückstadt, Cancelli¬

raad D. Lohmann, Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Justits¬

raad, med Rang i Rangforordningens 5te Klasse Nr. 3. Under 24de s. M.

er Pastor A. N. Brömel i Lassahn allernaadigst udnævnt til Superintendent

i Hertugdømmet Lauenborg. Under 25de s. M. er der meddeelt forhenvæ¬

rende Underretsadvokat i Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg

N. Laage en ny allernaadigst Bestalling som Underretsadvokat i Hertugdøm¬

merne Holsten og Lauenborg. Under 26de s. M. er det af det Lauenborgske

Ridder= og Landskab trufne Valg af Godsbesidder E. P. Berckemeyer paa

Thurow til Landraad i Hertugdømmet Lauenborg allerhøist stadfæstet. Un¬

der s. D. er Dr. philos. H. M. Chalybæus allernaadigst udnævnt til or¬

dentlig Professor i Philosophi ved Kiels Universitet. Under 10de Mai er

Architekt C. E. v. Sames i Altona allernaadigst udnævnt til Bygningscon¬

ducteur under Bygningsinspectoratet for Hertugdømmet Holsten.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetninger til Finantsministeriet fra Autoriteterne i Vestin¬

dien, der gaae til 28de April, var Sundhedstilstanden fremdeles god paa

St. Croix og St. Thomas, og paa St. Jan skal der ikke siden den 13de

April have viist sig noget nyt Choleratilfælde. Fra den 24de April var der

indtraadt betydeligere Lempelser i de til Øen St. Croixs Betryggelse trufne

Qvarantaineforanstaltninger.

Paa St. Croix var Veirliget siden den 24de April gaaet over til

jævnlige Regnbyger, saa at Øens Fornødenhed i saa Henseende fortiden var

fuldkommen afhjulpet. Paa St. Thomas havde heftige nordlige Vinde ved¬

varet gjennem hele Marts Maaned, hvorved Vegetationen i det Hele taget

havde lidt meget.

Et engelsk saavelsom et dansk Skib (Heimdal) havde faaet Tilladelse at

udklarere fra St. Thomas til St. Croix for at udføre Sukker og Rom,

det første til London, og det andet til Kjøbenhavn. Af danske Skibe direkte

fra Moderlandet vare endnu ingen ankomne, og Mangelen paa Skibsrum

føltes derfor endnu bestandig.

Indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet har allerunderdanigst forelagt Hans Majestæt en

Fortegnelse over de Kapitelstaxter, der ere blevne satte paa 1853 Aars Af¬

grøde for Danmark, ved en Forestilling, som har været ledsaget af forskjel¬

lige i det statistiske Bureau foretagne Sammenstillinger og Udregninger.

Kapitelstarterne ere for 1853 Aars Afgrøde blevne satte med følgende

Beløb:
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Rug.

I Td.

5.

Xo.

—I
S ♋

Rbd. ß.Rbd. 6.

9 40 4 63SjællandsStift(Bornholm undt.
* 2Møer

8 85 1 393Bornholm
8 83 4 59,9Fyens Stift * **

Falsters Stift:Lollands¬
9 69 4 573forrige Maribo og Aalholms A.

4923 59 3Halsted Amt .
9 35 4 4317Nykjøbing Amt..

Aalborg Stift
8 4 54182Vensyssel og Han=Herreder

48 79395.Thy og Morsø * * * * * *

398 4,Viborg Stift
8 50355Aarhuus Stift

Ribe Stift:
4 688 2Ribe Amt* * * * * * * * *

8 62 4 59,7Veile Amt

8 24 4 594Ringkjøbing Amt.

AareSammenligner man Aaret 1853 med

Rug.

I Td.

1855 1852

Rbd. ß. Rbd. F

9 4 5 23SjællandsStift(Bornholm undt.)

*Møer * * * * * *

5 48 8:Bornholm * * * * * *

8 5 1783Fyens Stift. * ** * * *

Falsters StiftLollands

C 5 3069forrig Maribo og Aalholms A
4 5 1023Halsted Amt

2* * *

9 35 5 11Nykjøbing Amt..

Stift:Aalborg

8 5 382Vensyssel og Han=Herreder 4

58 95 60.Thy og Morsø
5 k.8 39Viborg Stift * * * * * * * * *

5855 3Aarhuus Stiff * * * * * * * * *

Ribe Stift:
58 2 37Ribe Amt

8 62 5 8Veile Amt

5 618 24Ringkjøbing Amt.

Havre.Byg.

2d.1 Td.

O)
—

*75.. — □□

K 06NC§
F

—S —

Rbd. ß. Rbd. ßRbd.Rbd. ß. ß.

4 35 2 56½395 70

* * ** .* * * * *
2

5 2 94. 223 63. 1 54,
3 310 77 2 581574,

6 3( 3 663 6( 2 305
35 9: 3 63 2 2626748

5 V.378 3 67 26361,

35 217143 3 9,
5 5633 15 2 34½314
5 33' 3 2 29I

5 73 3 54 2 3343 444

5 8 3 4 2 24.3 283

5 73 3 733 344 2 403

5 13 3 193 18 2 33

1852, faaer man til Resultat

Byg. Havre.

Td.I Td.

1852185:185: 1852

Rbd. ßsbd. ß.Rbd. 6Rbd. ß

445 95 2 6226 3

* * * * *
*

* * 4
* *

2 63. 665 23 3 88

3 24 77 736 2710

3 24 586 60( 33

2345 92 28 4163

2 44 3 g5 2'78

3 3 25 67 17343½ 181
25 3 563 7531) 62

33645 2 12239

23 5.73 3 5545

5 8 3 483 2 2866

3 72 2 53 945 73

5 13 2 173 66 3 19

—

61

Hvede.

I Td.

— I
* c

58O

O

(Rbd. f Rbd

6 410 9¬

** * *

6 332

6 :37

6 210 9

* * *

* *

* * *

6 ** * *

at Kapit¬

Hvede

Td.

1853 18

Rbd. f Rbd.

10 94 7

* * *

I1 32

1 37

10 91

* *

* *

* *

7

*

* 6



34

64

47

34

64

47

7

9'Hvide Graae Ær¬

Ærter ter.

1 Td. Td.

—

20
I. 9

0 5 — 5

0 I
— 4

—S. ♋ S a

Rbd. ß. Rb.f Rbd. ß.

8 34 878. 4 793

* * 2 9

8 44 68 4 394½

4 674; 8 2 4 663
4 72. 8 34 1 513

* *

* * *

* *

* * *

terne overalt have være

Hvide Graae Ær

Erter. ter.

I TtTd.

18528533 1852

Rbd. ß.Rb.ßß. Rbd. ß

5 448 35 57

* ** * *

858 465 33

4 938 275 12

58 3. 375 39

* * * * **

4 7* ** ** * *

* * * 5 1* ** * *

14 4

C

Rb.f

Boghvede.

I 2d.

10
2

3—
3

19
1

*

Rbd. ß.

* *

* ** *

3 244 78

5 11 3 36,

4 68 3 23,

høiere i 1853

Boghvede.

Td.

1852185.

Rb. ß Rbd. ß

* * * * *

* * *

3 76

3 88

3 74

C.

9 6

* *

*
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Boghvede¬

gryn. Flesk. Honning.Smør.

Td I Lpd. I Pot.

—

6 0HH
— 1422.35— X. XI —ø I

2V. —
—

12 2
* —— ) 22
Rbd.Rb.ß Rbd. F.Rbd. ßRb.ß Rbd. ß6. Rbd. ß.

nN. 173.
pr. Pt pr. Pd

67 617 541 50 25,,
pr. Td.or. Td

n 212 812 88 2 344 16 n 2114* *

r. Lpfspr. Lp

3 23 n 272 2434 5 3 337 n 213
pr. Lpd.pr. Lp

2 8c4 ( u 192 69, 2 18 v 194
spr. Lp. pr. Lpd.

følgende Tabel nærmere viserhvilketi 1852,ent

Boghvede¬
Flesk. Honning

Smør.
gryn.

I Lpd. Pot.2d.

1852185. 1852 18531852 185:185. 1852

Rb.ß Rbd. ß. Rbd. 6.Rb.fRbd. ß Rbd. ß. Rbd. ßRb.f

IIn 22 17.* * ** *

pr. P pr. Pd.

8 369 66 57 61 51 93

r. Tk pr. Td

4 16* * * 3 18
* * n 21 u 202 302 8

vr. Lx fr. Lpd.

* * 3 4* * 4 51 n 242 443 2. u 27

or. Lpbpr. Lp.

6 * 46 2 93* * n 172 80 2 3 n 19

opr. Lp. lpr. Lpd.

Rb. ß
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Da den af Odense Amts 3die Valgkreds valgte Folkethingsmand, Pro¬

kurator H. V. Ettrup, ifølge derom gjort Meddelelse til Indenrigsministe¬

riet, er afgaaet ved Døden, er der under 23de Mai sidstl. truffet Foranstalt¬

ning til Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Ved allerhøieste Resolution af 19de Mai er det allernaadigst bifaldt,

at Sognene Idom, Nørrefelding, Tviis, Vinding og Vind af Ringkjøbing

Amts nordre Tiendecommissions=Distrikt henlægges til Tiendecommissions¬

Distriktet for Amtets mellemste Deel.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

I Aaret 1844 fremkom fra 3 Medlemmer af det philosophiske Facultet

ved Kjøbenhavns Universitet et Forslag om nogle nye Bestemmelser med

Hensyn til akademiske Graders Erhvervelse ved dette Facultet, hvilket gav

Anledning til at det ved Universitetet blev taget under Overveielse, om ikke

de hidtil gjældende Regler for de akademiske Værdigheders Meddelelse, som

indeholdes i Fdgn. 9de Januar 1824, burde, til Bevarelse af disse Værdig¬

heders Anseelse og Betydning, i det Hele undergaae en Forandring.

Efterat de derom førte Forhandlinger vare tilendebragte, modtog Mini¬

steriet henimod Slutningen af Aaret 1849 igjennem Consistorium et til en

saadan Reforms Iværksættelse sigtende Forslag.

Under den Overveielse, som forudgik dette Forslag, dreiede Forhandlin¬

lingerne sig væsentligt om Afskaffelsen af de ringere Grader, Licentiat= og

Magistergraden, saaledes at der herefter kun blev een Grad, Doctorgraden,

i ethvert af Faculteterne, og om tidssvarende Forandringer i de hidtil gjæl¬

dende Regler for Maaden, hvorpaa de akademiske Grader erhverves.

Hvad det første af disse Punkter angik, antog Majoriteten i Consisto¬

rium, at det for samtlige Faculteter, med Undtagelse af det lægevidenskabe¬

lige, helst burde have sit Forblivende ved de hidtil bestaaende tvende Grader,

idet man gik ud fra den Betragtning, at historisk overleverede og almindelig

brugelige Benævnelser og Institutioner ikke kunne til en enkelt Tid og paa

enkelt Sted underlægges en ny Betydning, uden at derved den meest skjærende

Modsætning vilde opstaae med de faktiske Forhold, der knytte sig til den

Betydning, som hidtil har været forbunden med de samme Benævnelser. Det

blev navnligen af samtlige Medlemmer af det theologiske Facultet gjort

gjældende for deres Facultets Vedkommende, at Doctorgraden i Theologien

har fra dens første Oprindelse til den nærværende Tid overalt været en

Betegnelse af en saadan høiere og modnere theologisk Videnskabelighed, at

dens Overførelse paa unge Videnskabsdyrkere og dens Stilling som et Slut¬
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ningsled paa akademisk Dannelse vilde aldeles forrykke baade Betragtnings¬

maaden og Betydningen af denne Grad, der til alle Tider har været hæ¬

vet ved underordnede Grader (Bacalaureus= og Licentiatgraden) og forbeholdt

Mænd, hvem der ved den blev anviist en særdeles Plads blandt Videnska¬

bens Repræsentanter. Dersom denne med et bestemt historisk Præg fremtræ¬

dende Grad skulde overføres paa enhver fortrinlig Studerende, vilde deraf

opstaae en Strid med al bestaaende Praxis og Theori, der vilde være uhel¬

digere end Gradens fuldkomne Afskaffelse, efterdi denne dog ikke vilde med¬

føre en saadan Omvending= af Forholdene. Det Samme blev af Consisto¬

riums Majoritet antaget at gjælde den juridiske Doctorgrad og i nogen Grad

ogsaa den philosophiste.

En Minoritet i Consistorium var derimod af den Anskuelse, at der

overhovedet, og navnligen i det juridiske og philosophiske Facultet, kun burde

være een Grad, Doctorgraden. Denne Minoritet søgte især at gjøre gjæl¬

dende, at man, i det Øieblik da man, som bemærket, ved en Reform af de

bestaaende Forhold stiller sig den Opgave at hæve de akademiske Graders

sunkne Anseelse og Betydning, ikke kan afvise det Spørgsmaal, om man

virkelig endnu, under de saameget forandrede Tidsforhold, kan tillægge hine

gamle Værdigheder nogen reel Betydning; thi maatte dette Spørgsmaal

besvares benægtende, vilde dog ethvert Forsøg paa at gjenoprette det akade¬

miske Gradvæsens Anseelse være forgjæves. Imidlertid meente Minoriteten,

at der ikke kunde frakjendes Universitetet Competence til at bedømme, hvor¬

vidt Nogen havde aflagt fyldestgjørende Beviser for et saadant selvstæn¬

digt Studium af Videnskaben, at den umiddelbart af Opnaaelsen af en

akademisk Grad følgende Ret til at optræde som Docent ved Universitetet

kunde indrømmes ham, men at det paa den anden Side maatte erkjendes,

at Videnskabernes Udvikling ikke længere paa en saadan udelukkende eller

aldeles overveiende Maade var knyttet til Universiteterne, at der kunde til¬

lægges Universitetets formelle Anerkjendelse af udmærket videnskabelige Fortje¬

nester nogen virkelig Betydning, saa at Universiteterne under de nærværende

litterære Forhold ikke havde nogen ret Adkomst til at sætte sig i hele det vi¬

denskabelige Publikums Sted. Det var saaledes Minoritetens Mening, at

Universiteternes nærværende Stilling vel endnu motiverede Retten til at med¬

dele een akademisk Værdighed, som Adkomst til at optræde som

Docent ved Universitetet, men derimod ikke indeholdt noget tilstræk¬

keligt Fundament for at bevare Retten til at uddele to Grader, af hvilke

den ene skulde gjælde som en litterær Autoritets Anerkjendelse

af udmærket videnskabelig Fortjeneste; Erfaringen — meente Mi¬

noriteten — havde ogsaa tilstrækkeligen godtgjort, at Universiteterne ved Ud¬
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delingen af den høiere akademiske Grad ligesaalidt selv formaaede at fast¬

holde hiint Synspunkt, som de havde formaaet at forskaffe Forestillingen om

en med Doctorgraden forbunden særdeles videnskabelig Hæder Indgang hos

det videnskabelige Publikum.

Men medens Anskuelserne i Consistorium om de lavere Graders Bibe¬

holdelse i Almindelighed saaledes vare deelte, erklærede Consistorium sig der¬

imod eenstemmigen for den lavere Grads Afskaffelse i det lægevidenskabelige

Facultet, idet det maatte anerkjendes, at de faktiske Forhold allerede saameget

havde forandret Betydningen af den medicinske Doctorgrad, at der ikke var

samme Anledning til at forbeholde ældre og modnere Videnskabsmænd Ad¬

gang til at erhverve den. Den Forskjellighed i Forholdene, som betinger

denne Undtagelse, blev stærkt fremhævet i en da afgiven Betænkning af 6

Medlemmer af det lægevidenskabelige Facultet, som ikke havde Sæde i Const¬

storium. I denne Betænkning blev først og fornemmelig gjort opmærksom paa,

at det er en ved en lang Erfaring bekræftet Kjendsgjerning, at Lægerne langt

mere end Medlemmerne af nogen anden lærd Stand attraae Titelen af Doc¬

tor, og at dette naturligen ligger i, at det maa være den unge Læge langt

mere magtpaaliggende, end nogen Anden, at erhverve sig en Grad, som be¬

rettiger ham til at modtage en Titel, der, efter en Sprogbrug, som ikke er

særegen for Danmark, men gjælder, saavidt vides, i alle civiliserede Lande,

i daglig Tale tildeles ham, og der fritager ham, hvis han vælger den private

Praktiks Vei, fra hele sit Liv at kalde sig selv Candidatus chirurgiæ &amp;

medicinæ a: Candidat til et Embede, som han ikke attraaer, samt der i hans

Sammenstød med Udlandets Læger sætter ham paa lige Fod med disse, som

i ingen Henseende have større videnskabelige Adkomster end han, men dog

ere i Besiddelse af den akademiske Doctorværdighed, som, da Universiteterne

i flere fremmede Lande have knyttet Erhvervelsen af Doctorgraden til Em¬

bedsexamen, i Reglen i Udlandet haves af alle dem, der ere berettigede til

at udøve Lægepraxis. Fremdeles blev gjort opmærksom paa det særlige For¬

hold, at Licentiatgraden i Medicinen er en Grad, der ikke hidtil er attraaet

for sin egen Skyld eller for at opnaae de Goder, som den medfører, men

kun fordi den er et Gjennemgangsled til Doctorværdigheden, og at dette

heller ikke vel kan være anderledes, thi Licentiaterne have i det daglige Liv

intet forud for de simple Candidater, ogsaa de tiltales altid som Doctorer,

men de have ligesaalidt som hine Ret til denne Titel, og naar de komme

til Udlandet, bliver Misforholdet det samme eller snarere endog værre, efter¬

som man der ved en Licentialus medicinæ forstaaer ikke En, som har er¬

hvervet sig Licentia summos honores capescendi, men En, hvem man har

tildeelt Licentia practicandi uden at han selv paa regelmæssig Maade har til¬
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kjæmpet sig den. Det blev imidlertid i Forbindelse dermed fremhævet, at Hen¬

sigten med den foreslaaede Forandring ikke var at efterligne den ved mange

fremmede Universiteter gjældende Bestemmelse, at Doctorgradens Erhvervelse

er nødvendig knyttet til Embedsexamen, og at man her skulde lade sig nøie

med saadanne Afhandlinger, som enhver middelmaadig Candidat vilde kunne

levere, men tvertimod, under Bevarelsen af de Fordringer, som Doctorgra¬

dens Meddelelse nu gjør paa fortsatte og selvstændige videnskabelige Studier,

og af Formen i det Hele for dens Erhvervelse, at gaae en passende Middelvei

imellem de altfor store Vanskeligheder, som Fdgn. 9de Januar 1824 dermed har

forbundet og som have holdt mangen qvalificeret lægevidenskabelig Candidat

tilbage fra at promovere, og den altfor store Lethed, der findes ved fremmede

Universiteter, hvor den berøver Doctorværdigheden sin hædrende Betydning

som Stempel for en selvstændig videnskabelig Virksomhed. — en Middelvei der¬

hos, hvorved den lidet hensigtssvarende, ved Fdgn. 9de Januar 1824 fore¬

skrevne Fordring vilde bortfalde, at den Mand, som i det lægevidenskabelige

Facultet attraaer Doctorværdigheden, har at gjennemgaae to Prøver af al¬

deles eens Indhold og Beskaffenhed og udarbeide to Afhandlinger, af hvilke

den sidste ofte kun er en Fortsættelse af den første, og hvorved unødvendig

Vidtløftighed og unødvendige Bekostninger vilde spares de medicinske Can¬

didater.

I Henseende til Betingelserne for Adgangen til de akademiske Graders

Erhvervelse og Maaden, hvorpaa disse erhverves, vare alle Faculteter

enige i, ligesom Consistorium i det indgivne Forslag ogsaa androg paa, at

Afhandlingen for den efter Forslaget eneste Grad i det lægevidenskabelige Fa¬

cultet, Doctorgraden, og for den lavere Grad i de øvrige Faculteter, burde,

med Hensyn til det latinske Sprogs ved Videnskabernes Udvikling forandrede

Stilling som Lærdoms=Sprog, kunne efter Forfatterens eget Valg skrives

enten paa Dansk eller paa Latin, hvorhos Consistorium tillige foreslog, at det

paa samme Maade maatte tilstedes at udføre det mundtlige Forsvar for Afhand¬

lingen efter den Vedkommendes eget Valg enten paa Dansk eller paa Latin,

selv ved Gradens Erhvervelse i det theologiske Facultet, uagtet alle Medlem¬

merne i dette havde været enige i, at det af særegne Hensyn, som formeentes

ikke at trænge til videre Udvikling, maatte ansees utilraadeligt, at den mundt¬

lige Disputation, der er Betingelse for en Grads Erholdelse i dette Facultet,

føres i et andet end det latinske Sprog. Med Hensyn til de philologiske

Disputatser udtalte en Minoritet i Consistorium af 5 Medlemmer sig for,

at disse, naar de ere skrevne paa Latin, ogsaa burde forsvares paa dette

Sprog.
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For Erhvervelsen af Doctorværdigheden i det lægevidenskabelige Facultet

som eneste Grad i dette, blev det dernæst foreslaaet, at Reglerne maatte være

de samme som for den lavere Grad i de øvrige Faculteter. Derimod var

man, forsaavidt angik Doctorværdigheden som høiere Grad i de øvrige Fa¬

culteter, enig i den Hovedanskuelse, at dens Erhvervelse ikke burde staae un¬

der samme Betingelser som den lavere Grad i disse Faculteter.

Om dette sidste Punkr vedbleve det theologiske Facultets samtlige Medlemmer

den Mening, at, for at bevare Doctorværdighedens Betydning og Anseelse,

burde Meddelelsen af denne Værdighed ikke stilles under de samme Betin¬

gelser, som nu gjælde for Meddelelsen af Licentiat= og Magistergraden, der maa

erhverves ved bestemte Prøver, og at derfor det Princip burde optages, at

Doctorgraden — dog med Undtagelse af Graden i det medicinske Facultet

ikke kan erhverves ved nogen enkelt akademisk Præstation,

men allene meddeles af Faculteterne som Æresbeviisning,

til Tegn paa Universitetets Anerkjendelse af videnskabelig

Fortjeneste. Herved gik Facultetet ud fra, at den høieste akademiske

Værdighed nærmest har Betydning som Tegn og udvortes Mærke paa Uni¬

versitetets Anerkjendelse af fortrinlig videnskabelig Værd og Fortjeneste hos

dem, som hædres dermed, og at det med Hensyn til denne Betydning maatte

ansees lidet passende at gjøre Doctorværdigheden afhængig af samme Betin¬

gelsers Opfyldelse, som gjælde for Erhvervelsen af den lavere Grad. Dersom

nemlig den Mand, der skal hædres med Doctorværdigheden, allerede besidder

de Egenskaber, som qvalificere til denne Ære, vil den anordnede Prøve være

overflødig og Fordringen paa dens Aflæggelse vil kun synes at vidne om en

Mistillid, som her burde være udelukket; men dersom hans videnskabelige

Qvalification befindes for ringe, vil han, endog ved at bestaae hiin Prøve

paa upaaklagelig Maade, dog ikke derfor just kunne siges at have gjort sig

fortjent til at hædres med den høieste akademiske Værdighed. Alligevel synes

dog dette forudsat ved de i Fdgn. 9de Januar 1824 §§ 4 og 5 givne Be¬

stemmelser for Opnaaelsen af Doctorværdigheden, forsaavidt den er forbeholdt

„Mænd af bekjendt Lærdom, som — alternativt enten ere i anseelige

Embeder eller ved videnskabelige Skrifter have udmærket sig“, og ved den

bestaaende Indretning kan det derfor let blive Tilfældet, at Mænd i yngre

Alder, hvilke Universitetet ikke af egen Drift vilde finde Opfordring til at

hædre med Doctorværdigheden, optræde som Candidater til denne, og uagtet

der kan være grundet Tvivl om deres litterære Qvalification, vil det dog

ikke altid være let at afvise deres Anmodning, navnligen formedelst det Med¬

hold, de kunne finde i Forordningens dobbelte Bestemmelse om Doctorander¬

nes fornødne Qvalification, medens det omvendt paa den anden Side er



467

sandsynligt, hvad Erfaringen ogsaa oftere har bekræftet, at Mænd i modnere

Alder, hvis videnskabelige Værd og Fortjeneste er almindeligen erkjendt,

ville undslaae sig for at underkaste sig den foreskrevne Prøve, deels fordi de

overhovedet finde dette stødende, deels fordi de ikke ere i Besiddeise af den

ønskelige Færdighed i Behandlingen af det latinske Sprog, som efter den nu¬

gjældende Lovgivning fordres.

Denne Betragtning af Forholdet tilraadte Consistorium og indstillede,

at Doctorgraden skulde meddeles uden Disputation som Æresbeviisning af

vedkommende Faculteter, dog med den Indskrænkning, at det forbeholdes

Videnskabsmænd, der mene at have Adkomst til Graden, at indsende en Af¬

handling for samme, og at Graden da kan meddeles, naar den, der har ind¬

sendt Afhandlingen, befindes desuden at have givet saamange Beviser paa

Indsigt og Lærdom, at disse i Forening med Afhandlingen kunne ansees

som gyldig Adkomst for ham.

Efter det saaledes Bemærkede gik det paagjældende i Sagen først ind¬

givne Forslag fra Consistorium ud paa følgende to Hovedforandringer:

1) Afskaffelse af Licentiatgraden i det lægevidenskabelige Facultet, og Med¬

delelse kun af een Grad i dette Facultet, nemlig Doctorgraden;

2) Tilladelse til at benytte Modersmaalet istedetfor det latinske Sprog saa¬

vel til Afhandlingen for Graderne som ved det offentlige Forsvar for

denne.

Derhos var der foreslaaet (hvad der just ikke indeholdt nogen bestemt Afvi¬

gelse fra de ved Fdgn. 9de Jan. 1824 foreskrevne Regler, men dog i den Skikkelse,

det nu skulde have, kunde faae en betydelig Indflydelse paa Doctorgradens

Meddelelse), at udenfor det lægevidenskabelige Facultet Meddelelsen af Doctor¬

graden i Reglen skulde finde Sted uden nogen derom gjort Begjæring, som

Hædersbeviisning for udmærkede videnskabelige Fortjenester ved Skrifter eller

anden videnskabelig Virksomhed, dog saaledes, at saadan Doctorgrad ogsaa

skulde kunne erhverves ved en til vedkommende Facultet indsendt Afhand¬

ling, i hvilket Fald Afgjørelsen af Spørgsmaalet om Gradens Bevilling

imidlertid ikke skulde beroe paa Afhandlingens Beskaffenhed allene, men tillige

paa Forfatterens ellers bekjendte videnskabelige Fortjenester.

Dertil knyttedes endvidere følgende mindre væsentlige Forslag vedkom¬

mende Formalia deels ved den lavere Grads Erhvervelse deels ved Doctor¬

gradens Meddelelse, nemlig:

a. at Afhandlingen for den lavere Grad tilligemed Facultetets Dom over

samme skal være trykt uddeelt idetmindste 14 Dage førend Forsvaret

finder Sted;



468

b. at Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet bemyndiges til at

træffe de nærmere Bestemmelser, som maatte være fornødne for at For¬

svaret kan foregaae med Orden og Anstand;

at saavel Licentiat= som Magistergraden confereres Candidaten af ved¬C.

kommende Facultet efter dertil erhvervet Samtykke fra fornævnte Mi¬

nisterium;

at den ved Universttetets Fundats af 7de Mai 1788 Cap. V. § 5d.

foreskrevne Promotionsakt skal bortfalde, og istedetderfor en Procla¬

mation finde Sted ved den Fest, som i Anledning af Reformationens

Indførelse aarligen afholdes ved Universitetet, paa samme Maade som

nu er Brug med Hensyn til Licentiater og Magistre.

Paa Grund af at omfattende og mere presserende Sager krævede

Ministeriets Tid og mere udeelte Opmærksomhed da Forslaget indkom og i

den umiddelbart derpaa følgende Tid, blev Sagen først i Løbet af Aaret

1852 optaget til endelig Behandling i Ministeriet, og med Hensyn til at

Sagen paa denne Maade længere havde henstaaet, og navnligen i Betragt¬

ning af den i Mellemtiden i Henhold til den allerhøieste Resolution af 1ste

Septbr. 1850 (Kundgjørelse af 18de s. M.) foregaaede Forandring deels i

Facultets=Inddelingen deels i Consistoriums Stilling til Universitetets Besty¬

relse, fandt Ministeriet Anledning til, forinden Sagen bragtes til endelig

Afgjørelse, at lade det afgivne Forslag forelægge den akademiske Lærerforsam¬

ling og indhente Consistoriums yderligere Erklæring over samme.

Efterat Sagen derpaa havde været behandlet paa tvende Lærerforsam¬

linger, har Consistorium i Løbet af sidstafvigte November Maaned meddeelt

Ministeriet Resultatet af Forhandlingerne ved disse tilligemed et, i Form af

et Udkast til en Kundgjørelse om de akademiske Graders Erhvervelse affattet,

Forslag om de forandrede Regler i denne Henseende, som det fra Universi¬

tetets Side blev vedtaget at indstille til at blive nærmere bestemte.

Ved denne Sagens senere Behandling var man fra alle Sider enig i

at fastholde samme Grundanskuelse, som var gjort gjældende ved det først

indgivne Forslag, nemlig, at der for Fremtiden ingen Hindringer burde læg¬

ges iveien for den frie Brug af det danske Sprog, og det hverken ved Af¬

handlingerne eller ved det offentlige Forsvar. Med Hensyn derimod til det

andet Hovedspørgsmaal i Sagen, om man nemlig burde beholde to akade¬

miske Grader, eller om man ei burde blive staaende ved Doctorgraden, hvorom

Meningerne, efter det foran Bemærkede, havde været saa deelte da Sagen første

Gang foretoges i Consistorium, gjorde atter den Hovedbetragtning sig gjæl¬

dende, at det efter den udviklede Universitetslovgivning om Statsexamina
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syntes unaturligt at bibeholde mere end een akademisk Prøve, hvoraf Uni¬

versitetet betinger venia docendi, og man enedes om at foreslaae, at hvad

der tidligere undtagelsesviis havde været bragt i Forslag for det lægeviden¬

skabelige Facultet, nemlig at man skulde indskrænke sig til Doctorgraden, blev

den almindelige Regel for alle Faculteter, med Undtagelse af det theologiske

Facultet, ved hvilket det antoges at de tvende Grader, som hidtil, maatte

bibeholdes ifølge de Grunde, der i sin Tid, som ovenfor bemærket, fremhæ¬

vedes af Consistoriums Majoritet og som fremdeles fastholdtes af de theolo¬

giske Professorer.

I umiddelbar Forbindelse med dette Forslag om de lavere Graders Af¬

skaffelse er derhos stillet et andet, der, i den Hensigt i en vis Retning

at begrændse Adgangen til Doctorværdigheden noget skarpere end hidtil, gaaer

ud paa, at den Adgang, som Candidaterne i det theologiske, juridiske og

medicinske Facultet, efter Fdgn. af 9de Januar 1824 § 2, have til at tage

Magistergraden i det ældre philosophiske Facultet, ligesom ogsaa den Adgang,

som polytechniske Candidater, i Henhold til Kgl. Resolution af 8de Januar

1841, have til at tage samme Grad, maatte efter Facultetets Deling ind¬

skrænkes paa en saadan Maade, at Adgangen til pro jure at erhverve Doc¬

torgraden i et Facultet kom til at forudsætte et utvivlsomt Beviis for om¬

fattende Studier indenfor selve Facultetets Omraade, og da nærmere bestem¬

mes saaledes, at det for de theologiske, juridiske og medicinske Candidater

gjøres til Betingelse for at erhverve Doctorgraden enten i det philosophiske

eller i det mathematiskenaturvidenskabelige Facultet, at de have underkastet sig

den ved Plakaten af 10de August 1848 anordnede Conferents, og at de

polytechniske Candidater, der ville tage Doctorgraden i det philosophiske Fa¬

cultet, underkastes samme Betingelse, medens Adgangen til Doctorgraden i

det mathematisk=naturvidenskabelige Facultet, som hidtil, bevares for de Sidst¬

nævnte, forsaavidt de, efterat have underkastet sig den philosophiske Prøve,

have bestaaet en af den polytechniske Læreanstalts Embedsexamina med bedste

Charakteer.

Jøvrigt er der i det sidst indkomne Forslag gjenoptaget samme foran¬

drede Regel for Erhvervelsen af den theologiske Doctorgrad, som efter det

ovenfor Forklarede var ved det oprindelige af Consistorium indgivne Forslag

indstillet til at blive given for Fremtiden; ligesom det sidste Forslag ogsaa

ganske slutter sig til det første med Hensyn til de deri indeholdte noget mo¬

dificerede Bestemmelser i Henseende til Formalia ved Afhandlingernes Ind¬

givelse, den mundtlige Forsvarshandling og Gradernes Meddelelse.

Ministeriet fandt imidlertid ikke Anledning til allerunderdanigst at an¬
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befale det af Consistorium indsendte Forslag i dets Heelhed. I saa Hen¬

seende blev det af Ministeriet i den allerunderdanigste Forestilling, hvorved

Sagen er foredraget Hans Majestæt, bemærket, at forsaavidt i det theologiske

Facultet Doctorværdigheden skulde behandles efter et ganske andet Princip

end i de øvrige Faculteter, skjøndt det synes, at disse ikke erkjende de Grunde,

af hvilke det theologiske Facultet ei har villet gaae ind paa en Reform i

den af dem bifaldte Retning, men at de kun have givet efter for den Fast¬

hed, hvormed bemeldte Facultet har holdt over sin derfra meget forskjellige

Anskuelse, hvorimod det da igjen gav Slip paa dennes Anvendelse i de øv¬

rige Faculteter, — da var Ministeriet vel enigt med det theologiske Facultet,

forsaavidt dette ei har været villigt til for sit Vedkommende at anbefale den

Ordning, som de andre Faculteter ønstede. Men derimod fandt Ministeriet

Belænkelighed ved et Forslag, hvorved samme endnu mere vil fjerne sig fra de

øvrige Faculteter end hidtil, nemlig derved, at den theologiske Doctorgrad

ikke skal kunne erhverves ad den hidtil foreskrevne Vei, men kun gives af

Facultetet efter dets Skjøn, ordentligviis af egen Drift, men ialtfald paa en

Begjæring, som kunde understøttes ved en indsendt Afhandling, men uden

det hidtil brugelige offentlige Forsvar. Vel var Ministeriet tilbøieligt til at

troe, at Graden da kun vilde falde i meget udmærkede Mænds Lod; men

det fik dog et Udseende som om dens Uddelelse ene blev overladt til Facul¬

tetets Tykke, og det vilde udentvivl give Anledning til Klage, at der selv

for den lærdeste Theolog ikke blev noget Middel til at erholde Doctorvær¬

digheden, naar der i Facultetet paa Grund af det theologiske System, hvortil

han bekjender sig, var en Utilbøielighed til at anerkjende ham, medens det

og omvendt lod sig tænke, at Facultetet, for at undgaae Skin af Partiskhed,

stundom kunde være altfor tiltakke tagende med de Arbeider, hvorved en

Saadan vilde godtgjøre sin Berettigelse til Graden. Under de hidtil gjæl¬

dende Bestemmelser er den theologiske Doctorværdighed ved Kjøbenhavns Uni¬

versitet heller ingensinde blevet særdeles hyppig, og er neppe, uden ialtfald

i meget enkelte Tilfælde, blevet tildeelt Nogen, som ikke i theologisk Viden¬

skabelighed ragede frem over Fleerheden af andre duelige Geistlige, ligesom

ialtfald Facultetet har det i sin Magt at skjærpe Fordringerne, om de findes

hidtil ikke stedse at være stillede høit nok. Paa den anden Side har Fa¬

cultetet i Fdgn. af 9de Januar 1824 § 5 Hjemmel til at uddele Graden

til Theologer af saa udmærkede Indsigter og Fortjenester, at den sædvanlige

Prøve med Hensyn til dem er ufornøden og at det heller ikke billig kan

ventes, at de ville underkaste sig de dermed forbundne Uleiligheder. Det

syntes saaledes Ministeriet rettest med Hensyn til den theologiske Doctor¬

værdighed at kunne have sit Forblivende ved Fogn. af 9de Januar 1824.
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Hvad den juridiske Doctorværdighed angaaer, turde det og efter Mini¬

steriets Formening være rettest at lade det beroe ved de hidtil gjældende

Anordninger. Naar i Overensstemmelse med det fra Consistorium forelig¬

gende Forslag enhver Candidatus juris laudabilis kunde erhverve Doctor¬

graden ved at skrive en Afhandling, som Facultetet ikke fandt sig beføiet til

at forkaste, og siden offentlig forsvare den, hvilke begge Dele skulde kunne

skee paa Dansk, saa vilde det ikke være vanskeligt for juridiske Candidater med ikke

meget mere end en sædvanlig Dygtighed at erhverve hiin Værdighed; og for¬

saavidt endog den statsvidenskabelige Examen skulde medføre hiin Rettighed,

vilde det udentvivl blive lettere at opnaae den juridiske Doctorgrad. Dispu¬

tatsen har hidtil for en meget stor Deel ikke været af større Betydenhed end

at den duelige men derfor ikke ved lærd Indsigt udmærkede Candidat vil

være istand til at levere et saadant Arbeide, og Facultetet vilde dog ikke vel

spænde Fordringen synderlig høiere end hidtil. Ei heller behøver Candidaten

uden jevnt gode Evner for at kunne forsvare den i hans Afhandling frem¬

satte Paastand, som han jo har havt Anledning til nøie at gjennemtænke,

saaledes mod Opponenterne, at det, selv naar der anvendtes en større Streng¬

hed i at bedømme dette Forsvar end hidtil har været Tilfældet, dog ikke let

blev muligt med Hensyn dertil at nægte Promotionen. En betydelig Skranke

for en overdreven Attraa efter at erhverve Graden vilde og bortfalde, naar

det danske Sprog kunde benyttes ikke blot til Afhandlingen, men og til det

mundtlige Forsvar; thi skjøndt det vistnok i senere Tider ikke er sjældent, at

det paa Latin førte Forsvar er langt fra at bevise nogen Færdighed i dette

Sprogs Brug, uden at derved Promotionen hindres, saa kan det dog ikke

omtvivles, at Bevidstheden om Manglen paa denne Færdighed og den deraf

flydende Forlegenhed holder Mange tilbage fra at attraae Graden.

Efter alt det Anførte vilde den juridiske Doctorgrad efter Sandsynlighed,

dersom de foreslaaede Bestemmelser bleve satte i Kraft, blive meget hyppig;

idetmindste var det noget, som let kunde blive Tilfældet. Men det lod sig

omvendt tænke, at den, fordi den slet ikke blev anseet for noget synderligt

Vidnesbyrd om fortrinlig Indsigt, kun blev sjældent begjært, navnligen ikke

af Mænd, der virkeligen egnede sig til Graden. Dens Anseelse og Værdig¬

hed vilde derfor udentvivl lide ved den foreslaaede Forandring. Der syntes

derhos Ministeriet at være saameget mindre Anledning til denne Forandring,

som der hverken efter Lovgivningen eller efter Praxis er noget juridisk Em¬

bede, hvortil enten Doctor= eller Licentiatgraden udkræves, eller ved hvis Be¬

sættelse disse Grader engang komme i væsentlig Betragtning, men de blot

kunne tjene som et Præg paa en ualmindelig Indsigt i Retsfaget, hvilken

Tjeneste de ikke længere kunde gjøre, naar det blev saa let at komme til dem.
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Ogsaa turde det, da den theologiske og juridiske Doctorgrad hidtil have været

behandlede omtrent paa lige Maade, være meget passende, at dette og i

den fremtidige Lovgivning bliver iagttaget.

Hvad derimod den medicinske Doctorgrad og Licentiatgrad angaaer, da

forekom det Ministeriet, at alt det, som det lægevidenskabelige Facultets Med¬

lemmer, efter det ovenfor Anførte, havde yttret for Ønskeligheden af at En¬

hver, der med bedste Charakteer har bestaaet den lægevidenskabelige Examen,

uden først at tage Litentiatgraden kan stedes til at disputere for Doctorgra¬

den, var fuldt beføiet. Der var saaledes formeentligen tilstrækkelig Grund

til forsaavidt at gaae ind paa Consistoriums Forslag, hvorved Sagen føres

tilbage til det, der gjaldt saavel efter de ældre akademiske Love som efter

Universitetets Fundats af 7de Mai 1788 Cap. 5 § 3, undtagen forsaavidt

at denne ikke blev antaget at fordre første Charakteer til den medicinske

Examen.

Ogsaa i det philosophiske Facultet og det senere oprettede mathematisk¬

naturvidenskabelige, der er en Green af det ældre philosophiske Facultet, turde

det, saavidt Ministeriet skjønnede, være rettest kun at have een akademisk Grad,

hvilket og stedse har været Tilfældet indtil Fdgn. af 9de Januar 1824 ud¬

kom. Naar man nu da her, ligesom i det medicinske Facultet, kun skulde have

een Grad, turde Benævnelsen Doctor være den retteste, især da Benævnelsen

„Magister“ i andre Lande er gaaet af Brug og i Sverrig, hvor den endnu

findes betegner et meget lavere videnskabeligt Trin end det, hvorpaa den

maa staae, der skulde kunne erhverve denne Grad ved Universitetet i Kjøben¬

havn. Dette var i det Væsentlige heller ikke andet end at gaae tilbage til

Universitets=Fundationen 7de Mai 1788 Cap. 5 § 4, der benævner den, som

promoverede i det philosophiske Facultet, Magister artium et philosophiæ

Doctor; skjøndt paa den Tid snart den første snart den sidste Benævnelse

blev brugt, var det dog det sædvanlige, at den Paagjældende kaldte sig selv

og af andre blev kaldt Doctor, til hvilken Benævnelse Universitetsfundatsen

og det i Overensstemmelse dermed udstedte Diplom ligesaa vel indeholdt Ad¬

komst som til Benævnelsen af Magister *).

Der opstaaer imidlertid nogen Vanskelighed ved den Betegnelse, der iøvrigt

skal gives den, som erhverver Doctorgraden i det philosophiske Facultet. Doctor

philosophiæ var allerede forhen et ingenlunde aldeles tilsvarende Navn,

men foruden den historiske Autoritet, hvorpaa den hele omspurgte Indretning

*) Man finder endnu i Hof= og Statskalenderen i Fortegnelserne deels over Professorerne,

deels over Medlemmerne af Videnskabernes Selskab og flere Steder, Alle, der have er¬

hvervet hiin Grad inden Fdgn. 9de Januar 1824 udkom, benævnte Doctorer, men dem,

der senere have erhvervet den, benævnte Magistre.
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dog hviler, fandt den nogen Berettigelse deri, at alle de Studier, der ikke gik

ud paa Dannelsen for en særegen Embedsstilling, vare samlede i et Facultet,

der allerede efter Reglen denominatio sit a parte poliori med et Slags

Føie kunde kaldes det philosophiste. Efterat imidlertid, i Henhold til aller¬

høieste Resolution af 29de Juli 1848, Professoratet i Statsoekonomien er

henlagt fra det philosophiske til det da oprettede rets= og statsvidenskabelige

Facultet, og adskillige af de andre forhen til det philosophiske Facultet hørende

Fag, nemlig Mathematik, Astronomi, Physik, Chemi, Mineralogi, Botanik

og Zoologi, ved allerhøieste Resolution af 1ste Septbr. 1850 ere blevne af¬

sondrede fra samme og henlagte til det nye oprettede mathematiskenaturviden¬

skabelige Facultet, der ei er betegnet som en Section af det philosophiske,

men som et selvstændigt dette sideordnet Facultet, har det, der forhen nogen¬

lunde kunde retfærdiggjøre hiin Benævnelse, tabt sig noget. Men paa den

anden Side vilde det neppe heller findes passende at benævne den, der pro¬

moverer enten i det nye philosophiske eller mathematisk=naturvidenskabelige

Facultet, efter det særegne Facultet eller og efter det enkelte Videnskabsfag,

hvori han nærmest har lagt sin Duelighed for Dagen ved de Prøver, der

have givet ham Adkomst til Doctorværdigheden. Det første vilde, som det

synes, være uantageligt, fordi Benævnelsen Doctor philosophiæ ikke passer

sig bedre paa den, der har erhvervet Doctorværdighed ved et eller andet phi¬

lologisk eller historisk Arbeide, end paa den, hvis Arbeide hører under det

mathematisk=naturvidenskabelige Facultets Omraade; ogsaa dette selv inde¬

holder Videnskaber, der ikke ere mindre afsondrede fra hinanden end de, der

nu ere blevne henlagte under forskjellige Faculteter, navnligen kan en Ma¬

thematiker være ubevandret i nogle af Naturvidenskabernes Grene medens

mulig den, der staaer høit i en eller anden af disse Videnskaber, kan være

uden anden mathematisk Kundskab end den, som de Studerende i Alminde¬

lighed erholde fra Ungdommen af. Og Benævnelsen efter det ganske spe¬

cielle Fag, som de Paagjældende fortrinligen have dyrket, vilde være en Sær¬

hed, som lidet kom overens enten med Universitetsindretningens Grundidee

eller med dens historiske Udvikling.

Consistorium havde ei anseet det fornødent i sit Udkast til Reglerne for

Forholdets Ordning at optage en Bestemmelse om Doctorernes Benævnelse i de

nye Faculteter, idet det havde meent, at dette i mødende Tilfælde let vilde

jevne sig, medens det i den Kundgjørelse, der udgik om de forandrede Regler,

kunde have et noget synderligt Udseende. Efter det ovenfor Anførte maatte

Ministeriet antage, at det vilde være det meest passende for samtlige Doctores

i begge de nye Faculteter at beholde Benævnelsen „Doctor i Philosophien“ og

saaledes ved denne Leilighed at betragte samme som to Sectioner af det gamle

Dep. Tid. Rr. 31 og 32. 1854. 2
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philosophiske Facultet, men det turde imidlertid ikke være fornødent at nogen

udtrykkelig Bestemmelse herom optoges i Hs. Majestæts allerhøieste Resolution.

Saafremt den saaledes af Ministeriet udtalte Anskuelse om Sagens forbe¬

rørte Hovedpunkt maatte vinde allerhøieste Bifald, vilde der, saavidt skjøn¬

nedes, neppe heller med Hensyn til Betingelserne for Adgangen til Grader¬

nes Erhvervelse behøves at gjøre nogen betydelig Forandring i de nugjæl¬

dende Regler. Ministeriet havde allerede i den Forestilling, der ligger til

Grund for de ved allerhøieste Resolution af 29de Juli 1848 allernaadigst

approberede og under 10de August næstefter kundgjorte Bestemmelser for Ma¬

gisterconferents udtalt sig mod den allerede da fra Consistoriums Side yt¬

trede Mening, at Embedsexamen med bedste Charakteer ikke burde give Be¬

rettigelse til at disputere for Graden i det philosophiske Facultet, idet Ministeriet

da gik ud fra, at det, hvorpaa det især her maatte komme an, var at vinde

Betryggelse for, at ikke Nogen, uden at have gjort et samlet systematisk

Studium af en Videnskab, blot ved at udarbeide en Afhandling over et be¬

stemt, snævert begrændset Æmne, kunde erhverve en Grad ved Universitetet,

og antog, at netop enhver af Universitetets Embedsexamina i denne Hen¬

seende afgav en tilfredsstillende Garanti, idet hver for sig forudsætter et

grundigt Studium af en selvstændig Videnskab og tildeels et godt Grundlag

af Philosophiske Kundskaber (cfr. Dep. Tid. for 1848 S. 484—485). Den

saaledes fastholdte Synsmaade maatte Ministeriet fremdeles finde velbegrundet.

Og naar man, uagtet den større Adskillelse af det daværende philosophiske Fa¬

cultet, vil, med Hensyn til Gradens Uddeling, betragte de tvende deraf dan¬

nede nye Faculteter som en Deel af et Hele, saa er der aldeles Intet fore¬

gaaet, der kan føre til en Forandring deri, eller være tilhinder for, at den

ved Kgl. Resolution af 8de Januar 1841 de polytechniske Candidater givne

Adgang til at erhverve Graden vedligeholdes som gjældende, ligesaavel i den

Deel af det forrige philosophiske Facultet, der har beholdt dette Navn, som

i det nye mathematiskenaturvidenskabelige.

Hvad Spørgsmaalet om det latinske Sprogs Brug angaaer, fandt Mi¬

nisteriet Intet at erindre imod, at Afhandlingen for Graden efter Godtbe¬

findende skrives i Modersmaalet. Men derimod antoges det, at selve Dis¬

putatsen bør foregaae paa Latin, dog at Ministeriet derfra kan dispensere.

En afgjørende Grund for ikke i Almindelighed at tillade Modersmaalets

Brug ved den mundtlige Disputationsakt laae i det theologiske Facultets op¬

rindeligen i Sagen afgivne Betænkning, hvori det meget skarpt udtales, at

den mundtlige Disputats, som efter de hidtil gjældende Bestemmelser skal led¬

sage en for den theologiske Licentiat= eller Doctorgrad skreven Afhandling,

ikke bør tilstedes i andet end det latinske Sprog. Nu var det vel saa, at
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Facultetet har foreslaaet, at den theologiske Doctorgrads Uddeling saaledes

skulde overlades til Facultetets Raadighed, at Disputationerne aldeles bort¬

faldt. Men da Ministeriet ikke kunde tilraade, at den theologiske Doctorgrad

saaledes adskilles fra de øvrige akademiske Grader som der var foreslaaet,

men tvertimod maatte ansee det rigtigst, at det har sit Forblivende ved de

for Doctorgradens Erhvervelse i det theologiske og det juridiske Facultet ved

Fdgn. af 9de Januar 1824 §§ 4 og 5 givne Regler, saa kunde det heller ikke

finde det rigtigt, at gjøre med Hensyn til den theologiske Doctorgrads

Erhvervelse Undtagelse fra Benyttelsen af Modersmaalet, hvis samme blev

hjemlet ved en Lovregel. Den Grund, hvortil efter al Sandsynlighed hiin

Udtalelse af det theologiske Facultet støttede sig, vilde desuden ikke fyldest¬

gjøres, hvis den, efter det foreliggende Forslag, ei blev anvendelig paa den

theologiske Licentiatgrad. Naar det derimod blev en Dispensationssag, kunde

Ministeriet, der erkjender Rigtigheden af, at det ikke let tilstedes, at Dispu¬

tatsakten i det theologiske Facultet holdes i Modersmaalet, tage fornodent

Hensyn dertil ved Udøvelsen af sin Dispensationsmyndighed. Ogsaa turde

der, efter hvad der ovenfor er udviklet om Forholdene i Henseende til Graden

i det juridiske Facultet, ikke ordentligviis være Anledning til at dispensere

dem, der ønske at promovere i dette Facultet, ligesom det og ved Promo¬

tion i det philosophiske Facultet turde komme meget an paa Beskaffenheden

af Æmnet og den Videnskab, som Promovendus har gjort til sit Ho¬

vedfag.

Det, som, nærmest vedkommende Formalia, var efter det ovenfor For¬

klarede foreslaaet om: at Afhandlingen tilligemed Facultetets Dom skal være

trykt og uddeelt mindst 14 Dage førend Forsvarshandlingen finder Sted,

at Ministeriet bemyndiges til at træffe de nærmere Bestemmelser, som maatte

findes hensigtsmæssige til Ordens Opretholdelse ved det offentlige Forsvar,

og at Graden confereres af vedkommende Facultet efter dertil erhvervet Sam¬

tykke af Ministeriet, — fandt Ministeriet ogsaa at egne sig til at bestemmes

som Regel for Fremtiden.

Forsaavidt den lavere Grad fremtidigen maatte bortfalde i det læge¬

videnskabelige og i det philosophiske samt i det mathematisk=naturvidenskabelige

Facultet, antog Ministeriet, at det deraf vilde være en Følge, at de, der nu

ere promoverede som Licentiater i det førstnævnte Facultet eller som Magislri

artium, herefter maae være at ansee som Doctorer, da de ved Erhvervelsen af

den Grad, som i sin Tid er dem meddeelt, have opfyldt samme Betingelser,

som herefter kræves for at opnaae Doctorgraden i disse Faculteter, og det

vilde være lidet passende, at de enten skulde disputere endnu engang eller

for stedse beholde den Benævnelse, der nu afskaffes. Den Rang, som de i
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Henhold til Fdgn. af 9de Januar 1824 § 8 herved ville erholde, nemlig i

8de Klasse Nr. 2 efter Rangforodningen af 14de Octbr. 1746, skjønnedes

ei heller herfor at frembyde nogen Hindring.

Efterat Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, i Henhold til

Alt hvad der i det Foranførte er udviklet, har allerunderdanigst foredraget

Hans Majestæt Kongen Sagen, har det behaget Allerhøistsamme under 10de

Mai sidstl. allernaadigst at bifalde Ministeriets Indstilling, og i Overens¬

stemmelse hermed er derefter under 19de s. M. af Ministeriet udfærdiget

folgende Bekjendtgjørelse angaaende nogle Forandringer i de ved

Forordningen af 9de Januar 1824 givne Regler for Erhvervelsen

af de akademiske Grader ved Kjøbenhavns Universitet:

Paa Ministeriets allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans

Majestæt Kongen under 10de d. M. allernaadigst at bifalde følgende For¬

andringer i de ved Forordningen af 9de Januar 1824 givne Regler for Er¬

hvervelsen af de akademiske Grader ved Kjøbenhavns Universitet:

1. Licentiatgraden i det lægevidenskabelige Facultet og Magistergraden bort¬

falder, og i det lægevidenskabelige Facultet samt i det philosophiske og

i det mathematisk=naturvidenskabelige Facultet meddeles herefter kun een

akademisk Grad, nemlig Doctorgraden, til hvilken Adgangen staaer aaben

efter de samme Regler, som hidtil have været de gjældende for Licentiat¬

graden i det lægevidenskabelige Facultet og for Magistergraden.

Doctorgraden i de nævnte 3 Faculteter erhverves paa den i Frdn.2. af

9de Januar 1834 § 3 foreskrevne Maade, dog med følgende nærmere

Bestemmelser og Forandringer:

a) det skal staae den Paagjældende frit for at skrive den Afhandling,

han skal forfatte, enten paa Dansk eller paa Latin;

b)det mundtlige Forsvar af Afhandlingen eller ialtfald af særlige af

vedkommende Facultet bifaldte Theses skal derimod føres i det la¬

tinske Sprog, dog saaledes at Ministeriet for Kirke= og Underviis¬

ningsvæsenet bemyndiges til paa derom indkommende Begjæring,

efter Beskaffenheden af Æmnet og den Videnskab, som den Pro¬

moverende har gjort til sit Hovedfag, at indrømme Tilladelse til

Benyttelse af Modersmaalet ved Forsvarshandlingen;

Afhandlingen skal tilligemed Facultetets Dom være trykt og uddeeltc)

mindst 14 Dage før Forsvaret finder Sted;

)Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet bemyndiges til efter

Forslag fra Consistorium at træffe de nærmere Bestemmelser som

maatte findes hensigtsmæssige til Ordens Opretholdelse ved den

offentlige Forsvarshandling; og
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e) Graden confereres af vedkommende Facultet efter dertil erhvervet

Samtykke af Ministeriet, hvorom Dette hvergang har at gjøre aller¬

underdanigst Beretning.

3. De foranførte Forandringer og nærmere Bestemmelser i Frdn. af 9de

Januar 1824 § 3 ere og anvendelige med Hensyn til Licentiat= og

Doctorgraden i det theologiske og det rets= og statsvidenskabelige Fa¬

cultet.

4. De nuværende Licentiati medicinæ og Magistri artium ansees som

Doctores.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Marineministeriet.

Under 22de Mai sidstl. har Marineministeriet udfærdiget følgende Plakat

angaaende Erlæggelse af en Prikkeafgift for Farvandet paa Liim¬

fjorden mellem Løgstørs Grunde og Aggerkanalen:

I Henhold til Lov af 23de Marts 1854, hvorved Marineministeriet

bemyndiges til at paabyde Erlæggelse af en Prikkeafgift for Farvandet paa

Liimfjorden mellem Løgstørs Grunde og Aggerkanalen, bestemmes herved

Følgende:

§ 1.

Til Veiledning for Søfarende udlægges og vedligeholdes:

af Lodsen i Thisted 8 Mærker, nemlig:4)

1 paa Holmetungen udenfor Øsløs,

1 paa N. O. Enden af Landgrunden, der løber ud fra Fegge Røn,

1 paa Gudnæs Hage,

1 paa hver Side af Banken mellem Visby og Ørndrup, og

3 paa Banken mellem Dovermølgaard og Næs Øre.

Af Lodsen i Nykjøbing 24 Mærker, nemlig:B)

1 paa Hindsels Hage,

1 paa Jegindtap,

paa Kaas Sand,1

1 paa en Grund, der ligger paa Morsø Siden i Farvandet mellem

Knudshoved paa Fuur og den nordøstlige Deel af Morsø,

1 paa Sydøstenden af Blinde Røn,

2 paa Middelgrunden mellem Fuur og Salling og Fuursund,

1 paa Livø Tap,

2 paa Rindgrunden mellem Salling og Himmerland ud for Junget¬

gaard i Salling,

4. paa Rotholmene mellem Salling og Himmerland,
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1 paa Hvalphagen i Hvalpsund, ogsaa kaldet Sundsøen,

paa Lunø Tap, ogsaa kaldet Jels Odde,1

paa Lunø Rev,1

2 paa Tranholmene mellem Hvalpsund og Virksund, ogsaa kaldet Tvang¬

manden,

1 paa Knudshoved i Lorsens Bredning,
1 paa Lynderupgaards Hage,

1 paa Qvols Hage,

paa Vrald Odde, og1

paa Askjær Odde; og1

af Aggerkanalens Lodseri 4 Mærker ved Indseilingen til Lemvig, nemlig.C)

paa hver Ende af den ydre Røn,1

paa Midten af den indre Røn eller Steenbanken, og1

1 paa Geller Odde.

De faststaaende Prikker skulle vise 3 a 4 Alen over Vandet med daglig

Vandstand. Samtlige Mærker bør vedligeholdes paa deres Plads hele Aaret

igjennem, med Undtagelse af den Tid om Vinteren, i hvilken Søfarten for¬

medelst Veirligets Beskaffenhed standses. Efter i den Tid at være indtagne

bliver ethvert af dem om Foraaret, det tidligste muligt, igjen at anbringe

paa den bestemte Plads.

§ 2.

For Vedligeholdelsen og Pasningen af de foranmeldte Mærker skal i

Løbet af 3 Aar af ethvert for Læstedrægtighed brændt Skib eller Fartøi,

hvilket ved at beseile Farvandet mellem Løgstørs Grunde og Aggerkanalen

kommer fra eller udgaaer til et udenfjords, indenlandsk eller fremmed Sted

hvad enten det betjener sig af Lods eller ikke, erlægges en Prikkeafgift af

1½ ß. Rigsmønt pr. Commercelæst for Indgaaende og ligesaameget for Ud¬

gaaende, dog saaledes, at Afgiften paa den hele fornævnte Strækning kun

udredes een Gang paa Hen= og een Gang paa Hjemreisen.
3.§

Denne Afgift, som bliver at erlægge ved Toldstederne i Aalborg, Nibe

Løgstør, Thisted, Nykjøbing, Viborg, Skive, Holstebro og Lemvig, opkræves

ved det første Toldsted, hvor Ind= eller Udklarering skeer, og bliver da, naar

derefter paa den samme Reise flere Toldsteder anløbes, og Qvittering for den

erlagte Betaling der forevises, i den anførte Henseende ikke at erlægge Videre.

For Oppebørselen er vedkommende Toldembedsmand berettiget til at

beregne sig 4 pCt. af de oppebaarne Penge.

4.§

Regnskab over den indkomne Prikkeafgift samt dennes Beløb, efter Fra¬

drag af de for Oppebørselen tilstaaede 4 pCt., tilstilles Overlodsen for Jyl¬

land 2 Gange aarlig, nemlig: i Begyndelsen af Juli Maaned for Halvaaret

fra 1ste Januar til 30te Juni og i Begyndelsen af Januar Maaned for

Halvaaret fra 1ste Juli til 31te December, hvorefter af ham meddeles Told¬
stederne behørig Qvittering.

§ 5.

Overlodsen fordeler den modtagne Afgift efter Antallet af de fornævnte

Mærker, saaledes at Lodserierne i Thisted, Nykjøbing og ved Aggerkanalen

hvert for sig erholde Andeel i Beløbet i Forhold til det Antal Mærker, de
udsætte og vedligeholde.
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§ 6.

Omkostningerne ved den første Udsættelse af de foranførte Mærker ud¬

redes af Statskassen. De forbemeldte Lodserier paaligger det, ethvert for sit

Vedkommende, i Overensstemmelse med de foranførte Forskrifter, forsvarlig

at vedligeholde samt passe Mærkerne; og naar et Mærke maatte blive bort¬

revet, har vedkommende Lodseri, i sammes Sted, uopholdelig at anbringe et

andet af lige Beskaffenhed. Til at passe de Mærker, som ere udlagte langt

fra vedkommende Lods=Station, bør den fornødne Hjælp sikkres ved Andre,

som boe i Nærheden af de Steder, hvor Mærkerne ere anbragte, for at ikke

nogen Forsømmelse, der vil paadrage Lodserne Ansvar, skal finde Sted.
§ 7.

De foranførte Forskrifter træde i Kraft den 1ste Juni indeværende Aar.

Ledige Embeder.

Toldoppebørselscontrolleur=Embedet iUnder Finantsministeriet.

Varde, hvortil er henlagt en aarlig Gage af 1000 Rd., og 200 Rd. til

Contoirhold. Cautionen er 3500 Rd. Opslaaet vacant den 23de Mai.
Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Midlertidig Ansættelse

som Feltpræst for den dansktalende Deel af de i Hertugdømmet Holsten gar¬

nisonerende Tropper. Gage 75 Rd. maanedlig, foruden 18 Rd. 72 ß. i

Cantonnementstillæg saalænge dette Tillæg overhovedet tilstaaes samt frit

Qvarteer og Godtgjørelse for Befordringsudgifter ved Tjenestereiser. Ansøg¬

ninger indgives snarest muligt, senest inden Udløbet af 14 Dage, til Mini¬

steriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet.

Saxild og Nølev Sognekald i Aarbuus Stift. Reguleringssum 1412 Rd.

Ny Ansættelse 353 Rd. Til den entledigede Sognepræst svares en aarlig Pen¬

sion af Kaldet af 200 Rd. i Penge, og 50 Tdr. Byg at betale med Penge

Kapitelstaxt. Opslaaet vacant den 27de Mai.efter

Landfogdiet paaUnder Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Sylt. Brutto=Indtægten er anslaaet til omtrent 1200 Rd. En Tje¬Øen

nestebolig er at indløse.

Embedet som Huusfoged og Oppeberselsbetjent paa Sylt. Brutto¬

Indtægten er anslaaet til c. 400 Rd. Caution 1600 Rd.

Ansøgninger om et af disse Embeder eller om begge i Forening, stilede

til Hans Majestæt Kongen, ere inden 6 Uger at indsende til Ministeriet for

Hertugdømmet Slesvig. Opslaaet vacant den 26de Mai.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Allested og Veile Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1) Korn¬
tienden udgjør efter confirmerede Foreninger 65 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. Rug,
68 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. Byg og 68 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. Havre, at be¬
tales med Penge efter hvert Aars Capitelstaxt. 2) Qvægtiende og Smaa¬

credsel c. 30 Rd. 3) Refusioner: 2½e Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg, som le¬
veres in natura. 4) Udbytte af Bankactier paa 275 Rd. 5) Offer og

Accidentser c. 200 Rd. 6) Avlingen er 82 Tdr. Land god Jord med
Ager= og Engs=Hartkorn 10 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 14 Alb. ny Matrikul.
7) Ildebrændsel. Godt Tørveskær. En betydelig Skovstrækning, hovedsage¬
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ligen Underskov. Ifølge Ministeriets Skrivelse af 15de April d. A. vil
denne Skovstrækning under nærværende Vacance blive nærmere at undersøge

med Hensyn til, hvorvidt Noget af den maatte egne sig til Fredskov. 8)

Præstegaarden er en stor og vidtløftig gammel Bygning, men ret vel ved¬

—ligeholdt. I Gaarden haves godt og overflødigt Vand. Udgifter:

1) Skatter paa Amtstuen og Rente af Laan til Bankhæftelsens Indfrielse

c. 150 Rd. 2) Communeafgifter c. 20 Rd. 3) Landemodsexpenser c.

5 Rd. 4) Præstegaarden indløses med 500 Rbd. 5) Bidrag til Dob¬

belt=Enker i Stiftet udredes med c. 3 Rd. aarlig. — Paa Kaldet hviler

ingen Enkepension.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet.Under 19de Mai er Fuldmægtig ved

Øresunds Toldkammer, Cand. juris C. W. Platou, allernaadigst udnævn

til Controlleur ved bemeldte Toldkammer, og Assistent ved Toldkammeret A.
Berner til Fuldmægtig ved samme; Cancellist i Finantsministeriets Contoir

for Activfordringerne, Cand. juris J. F. Schrøder til Fuldmægtig i Finants¬

hovedkassen. Under s. D. er Assistent under Bestyrelsen for de militære

Underklassers Pensionering og for Invalidforsørgelsen, Cand. juris C. A.

Caroc, allernaadigst tillagt Prædikat af Cancellist.

Under Justitsministeriet. Under 19de Mai er Cancellist i Hs. Ma¬

jestæt Kongens Cabinetssekretariat, Kammerjunker, Cand. juris H. C. D. V.

v. Levetzow, allernaadigst udnævnt til Byfoged og Byskriver i Kjerteminde

samt Herredsfoged og Herredsskriver i Hindsholm Herred under Odense Amt.
cUnder Indenrigsministeriet. Under 19de Mai er Amtmand over

Randers Amt, Kammerherre Lorentz, Ridder af Dannebroge, paa Ansøgning,

i Naade og med Pension entlediget, og Kammerherre M. H. Rosenørn,

Commandeur af Dannebroge, i hans Sted allernaadigst udnævnt til Amt¬
mand over bemeldte Amt. Under s. D. er der meddeelt allerhøieste Confir¬

mation paa en af Kjøbenhavns Magistrat under 8de s. M. udfærdiget Be¬

skikkelse for N. C. Larsen som Skibsmægler i Kjøbenhavn. Under s. D. er

Kammerraad v. Stöcken, paa Ansogning, i Naade entlediget som Medlem af

Tiendecommissionen for Børglum og Dronninglund Herreder, og Proprietær

Lundbye til Nørre=Raunstrup allernaadigst beskikket til i hans Sted at være
Medlem af bemeldte Commission. Under s. D. er Kammerraad Malling,

paa Ansøgning, i Naade entlediget som Formand for Tiendecommissionen

for Vordingborg søndre Distrikt i Præstø Amt.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 19de Mai

er Assessor i Landsoverretten i Viborg W. C. A. Ussing allernaadigst ud¬

nævnt til 8de Raad i Appellationsretten for Hertugdømmet Slesvig. Under

s. D. er der allerhøist meddeelt Biskoppen for Hertugdømmet Slesvig U. S.

Boesen, Ridder af Dannebroge Commissorium som geistligt Medlem af

Appellationsretten for bemeldte Hertugdømme i de til det forrige Overcon¬

sistoriums og Land=Overconsistoriums Forretningskreds henhørende Retsstridig¬

heder. Under 20de s. M. har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig con¬
stitueret Hovedpræst ved Frue Kirke i Haderslev H. P. Kofoed Hansen til

tillige midlertidig at fungere som Provst for Haderslev Provsti.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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KuniDen 3“N33. 1854.

Lovgivning.

Under 24de Mai sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet føl¬

gende Lov, indeholdende et Tillæg til § 2 i Forordningen af 26de

Marts 1845:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Arbeide, som indskrænker sig inden Husets Grændser, og ikke er for¬

bundet med nogen for Andre forstyrrende Larm, er tilladt ogsaa til de i

Forordningen af 26de Marts 1845 § 1 nævnte Tider.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

I sidstafvigte Rigsdagssession*) fremkom der fra et af Folkethingets

Medlemmer et „Forslag til Lov, indeholdende nogle forandrede Bestemmelser

i Anordningerne om Udskrivningen af Skolerne og om den offentlige Con¬

firmation“ og efterat dette Forslag med nogle Forandringer var blevet ved¬

taget af Folkethinget, overgik Sagen til Behandling i Landsthinget, hvor

der imidlertid blandt Medlemmerne af det af Samme nedsatte Udvalg

fandt en Meningsulighed Sted, som havde til Følge, at et heelt nyt Lov¬

forslag fremkom. Ved Sagens paafølgende Behandlinger i Landsthinget

*) Rigsdagst. for 1853—54: Forhandl. paa Folkethinget Sp. 456—92, 4195—4256,

4437—4466, 5471—73; Forhandl. paa Landsthinget Sp. 1777—1803, 2125—62,

2399; Anhang Sp. 261—64, 687—88, 801—2; Anhang B. Sp. 165—70,

909—14, 1001—2.
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blev det af Udvalget forfattede Udkast forstørstedelen uforandret vedtaget un¬

der Titel „Lov, indeholdende nogle forandrede Bestemmelser i Anordningerne

om Skolegangen og den offentlige Confirmation“ og efterat Forslaget i dets

saaledes forandrede Skikkelse var oversendt til Folkethinget, vedtog dette

Thing det ligeledes uforandret.

Den af Rigsdagen saaledes vedtagne Lov var af følgende Indhold:

§ 1.

Forpligtelsen til Skolegang bortfalder for de Børn, hvis Forældre eller

Værger erklære selv at ville sørge for deres Underviisning samt regelmæssigt

efter Tilsigelse lade dem møde til Overhøring i Distriktets Skole ved hver

ordentlig Examen, saalænge som Børnene ved disse Prøver af Skolebesty¬

relsen skjønnes at besidde samme Grad af Kundskab og Færdighed i de fore¬

skrevne Underviisningsgjenstande, som Børn af samme Alder i Gjennemsnit

opnaae i Skolen. Dog kan saadan Fritagelse for Skolegang ikke senere gi¬

ves for Børn, der ved Prøven i Skolen ere befundne utilstrækkeligt under¬

viste, ligesom Udeblivelse fra Prøven uden beviislig uovervindelig Forhindring

medfører Fritagelsens Ophør. Efter det fyldte 12te Aar kan sslig Fri¬

tagelse kun med Skoledirectionens Indrømmelse bevilges Børn, der hidtil

have søgt Skolen.

§ 2.

Det skal være de communale Skolebestyrelser paa Landet tilladt at ordne

Skolegangen saaledes, at Underviisningen for øverste Klasse ophører om

Sommeren (fra Mai til September, begge Maaneder medregnede), naar

samme Klasse om Vinteren har havt 4 hele Dages Underviisning ugentlig

og Ferien i Pløietiden er bortfalden. Yngste Klasse skal da om Somme¬

ren have 5 Dages Underviisning ugentlig.

§ 3.

Ethvert Barn kan, naar det har fyldt sit 13de Aar, fuldstændigt ud¬

skrives af Skolen og faae det nødvendige Vidnesbyrd derom meddeelt, saa¬

fremt dets Forældre eller Værge forlange det, og Barnet af Skolebestyrelsen

ansees for at have opnaaet det Maal af Kundskaber og Færdigheder, til hvil¬

ket Skolen bor føre Børnene.

§ 4.

Ethvert Barn skal, naar det har fyldt sit 14de Aar, og i det sidste

Aar ikke uden lovlig Grund har forsømt Skolen over ⅓io af de Dage, paa

hvilke det skulde besøge den, paa dets Forældres eller Værges Forlangende,

fuldstændigt udskrives af Skolen og modtage det derom nødvendige Vid¬

nesbyrd.
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§ 5.

Foruden den sædvanlige offentlige Confirmation om Foraaret, skal der

tillige holdes Confirmation om Efteraaret Søndag efter Mikkelsdag.

Ligesom Ministeren for Kirke= og Underviisningsvæsenet imidlertid allerede

under Sagens Behandling i Landsthinget havde udtalt sig imod de foreslaaede

Lovbestemmelser, saaledes maatte Ministeriet ogsaa senere ved allerunderdanigst

at foredrage Hans Majestæt Sagen finde de Betænkeligheder, der stille sig

mod de vedtagne Bestemmelser, saa overveiende, at det ikke kunde tilraade

Lovforslagets Ophøielse til Lov, men fandt sig foranlediget til at bemærke

Følgende:

Naar der i § 1 foreslaaes den Bestemmelse, „at Forpligtelsen til Skole¬

gang skal bortfalde for de Børn, hvis Forældre eller Værger erklære selv at

ville sørge for deres Underviisning samt regelmæssigt efter Tilsigelse lade dem

møde til Overhøring i Distriktets Skole ved hver ordentlig Examen, saalænge

som Børnene ved disse Prøver af Skolebestyrelsen skjønnes at besidde samme

Grad af Kundskab og Færdighed i de foreskrevne Underviisningsgjenstande,

som Børn af samme Alder i Gjennemsnit opnaae i Skolen“, da har man

herved tænkt sig at bevirke en forøget Frihed for Forældre med Hensyn til

deres Børns Underviisning; men det er udentvivl saalangt fra, at der her¬

ved vil gives Forældre en større Frihed, at Bestemmelsen snarere vilde med¬

føre en Indskrænkning i den Frihed, som den nuværende Skolelovgivning

hjemler. Skoleanordningerne af 29de Juli 1814, for Kjøbstæderne § 25

og for Landet § 18 hjemle nemlig ikke allene Fritagelse for Skolegang,

naar Forældrene lade Børnene undervise af en Student eller Seminarist,

men ogsaa naar de paa anden Maade saaledes førge for deres Underviis¬

ning, at vedkommende Skolebestyrelse finder det tilstrækkeligt, og Skoleanord¬

ningen for Kjøbenhavn gjør endnu mindre bestemte Fordringer i denne Hen¬

seende. Det kan ikke omtvivles, at den gjældende Skolelovgivning ogsaa alle¬

rede hjemler Skolebestyrelsen Ret til at fordre, at de Børn, som undervises

hjemme, skulle fremstilles ved Skoleexamen, nemlig naar Børnenes Under¬

viisning med Hensyn til de Egenskaber, Lærerne have, ikke i og for sig findes

betryggende; men medens dette ikke er noget, som er almindelig befalet eller

som Skolebestyrelsen gjør Brug af uden i saadanne Tilfælde allene, hvor

der er Grund til at frygte for, at Børnene ikke faae den behørige Under¬

viisning, saa vilde det derimod efter de af Rigsdagen vedtagne Bestemmelser

være ubetinget nødvendigt, at Børnene skulle fremstilles ved de halvaarlige

Skoleexamina. Dette vilde nu vistnok i mange Tilfælde være fortrædigende

for de Paagjældende, og navnlig vilde der ogsaa møde stor Vanskelighed ved
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den Fordring, at det skal oplyses ved Examen, at Børnene have faaet den

samme Grad af Kundskab og Færdighed i hvert enkelt Underviisningsfag som

Børn af samme Alder i Gjennemsnit erhverve i Skolen, en Fordring, som

under visse Omstændigheder kan være ubillig og unaturlig og det isærdeles¬

hed naar Børnene nyde en videre gaaende Dannelse end den, der faaes i

Almuskolerne thi i dette Tilfælde vil det i enkelte Henseender ofte vise sig,

at de staae tilbage i det, som Børn i samme Alder have lært i Almuskolerne.

Naar § 1 derhos bestemmer, at Fritagelse for Skolegang ikke senere

kan gives for Børn, der ved Prøven i Skolen ere befundne utilstrækkelig

underviste, og at Udeblivelse fra Prøven uden beviislig uovervindelig For¬

hindring medfører Fritagelsens Ophør, saa turde endog den første Deel af

denne Bestemmelse være altfor almindelig, navnlig forsaavidt Barnet ikke

siden, naar det blev godt underviist en Tidlang, kan blive fri for at komme

i den offentlige Skole og det end ikke om Forældrene strax, efterat det er

blevet befundet, at Barnet ikke havde den fornødne Kundskab, maatte træffe

en eller anden Foranstaltning til dets Underviisning ved Huuslærer eller paa

anden Maade, hvorved Underviisningen tilstrækkelig blev betrygget, eller ialt¬

fald kun kunde behøve Control, medens det derimod ikke var nødvendigt, at

Barnet gik i Skolen; og den sidste Deel af ovennævnte Bestemmelse er endnu

mindre vel begrundet, da det, uagtet Barnets Udeblivelse fra den halvaar¬

lige Examen, muligen kunde strax bevises at det nød en god Opdragelse

og endog var rykket saameget forud for Skolens Børn, at det kun vilde

være til Skade for dets Underviisning, at det for et halvt Aar skulde gaae

i Almuskolen. I en vis Henseende synes Lovforslaget vel at fordre mindre

end Skoleanordningerne af 1814, nemlig forsaavidt der efter Forslaget ikke

i Almindelighed skulde behøves Skoledirectionens, men, naar Barnet endnu

ikke er 12 Aar gammelt, kun Skolecommissionens eller Sogneforstanderska¬

skabets Beslutning om, hvorvidt Hjemmeunderviisningen kan ansees fyldest¬

gjørende; men i Gjerningen er denne Forskjel ikke betydelig, thi efter den

nuværende Ordning skal Skoledirectionen, som Anordningen antyder handle

efter indhentede Oplysninger fra Skolecommissionen, og det er altsaa dog

fornemmelig Skolecommissionen, hos hvem Spørgsmaalets Afgjørelse beroer.

Hvad angaaer Forslagets § 2, hvori bestemmes, at det skal være de

communale Skolebestyrelser paa Landet tilladt at ordne Skolegangen saale¬

des, at Underviisningen for øverste Klasse ophører om Sommeren, naar

samme Klasse om Vinteren har havt 4 hele Dages Underviisning ugentlig

og Ferien i Pløietiden er bortfalden, da er den Tanke, der ligger til Grund

for denne Bestemmelse ikke urigtig, ligesom en saadan Ordning af Skolevæ¬
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senet ogsaa for en stor Deel gjælder i Virkeligheden; men det maa dog

ansees for meget tvivlsomt, om en saadan Bestemmelse som almindelig Regel

vilde blive hensigtsmæssig; og forsaavidt Bestemmelsen forudsætter, at de nu

ved Lovgivningen hjemlede Ferier i Pløietiden lunne bortfalde, da har Mi¬

nisteriet, der ogsaa fra andre Steder havde modtaget Forslag om Afskaffelsen

af disse Ferier, hvilke under de nuværende Forhold formeentes mindre nød¬

vendige, herom indhentet Skoledirectionernes Betænkninger, men efterat den

store Fleerhed af disse Autoriteter har paa det Bestemteste erklæret sig imod

disse Feriers Afskaffelse, har Ministeriet fundet ikke at burde tilraade, at den

omhandlede Forandring indføres, ialtfald ikke som almindelig Regel eller saa¬

ledes at det overlades Sogneforstanderskaberne selv at bestemme, om de

skulle bortfalde.

Forslagets § 3, hvorefter et Barn, naar det har fyldt sit 13de Aar,

fuldstændigt skulde kunne udskrives af Skolen, naar det af Forældre eller

Værger forlanges og Barnet af Skolebestyrelsen ansees for at have opnaaet

det Maal af Kundskab og Færdighed, til hvilket Skolen bør føre Børnene,

ifrembyder vel ikke nogen væsentlig Betænkelighed forsaavidt der herved

visse Henseender fordres mere end efter den nugjældende Lovgivning, medens

dog paa den anden Side den nugjældende Lovgivning fordrer, at et Barn,

naar det ikke er confirmeret, skal komme een Gang om Maaneden i Skolen;

men under alle Omstændigheder synes dette Punkt at være af saaliden Vig¬

tighed, at der ikke er Anledning til at gjøre dette til Gjenstand for en

særlig Lov.

Derimod stille sig de alvorligste Betænkeligheder mod Forslagets § 4,

hvorefter ethvert Barn, der er blevet 14 Aar gammelt, skulde kunne udskri¬

ves af Skolen uden Hensyn til, hvilket Maal af Kundskab det har opnaaet,

naar det blot ikke i det sidste Aar uden lovlig Grund har forsømt Skolen

over 10 af de Dage, paa hvilke det skulde besøge den. Herefter maatte et

Barn kunne fordres udskrevet af Skolen, selv om det i mange Aar havde

forsømt Skolen og det desforuden den største Deel af det sidste Aar havde

været sygt, naar det kun ikke havde forsømt Skolen ⅓40 af de Dage, hvori

denne Hindring ei havde fundet Sted, ligesom og det Barn, som paa Grund

af svage Evner ikke havde naaet det Kundskabsmaal, der fordres, kunde for¬

langes udskrevet, naar det ellers flittigt havde søgt Skolen. Hvad der er

anført til Forsvar imod disse Indvendinger, synes at hvile paa den urigtige

Forudsætning, at Skolegangen kun er at betragte som en Børnene paalagt

Byrde, hvorpaa der billig burde gjøres Ende, naar de ved utilregnelige Om¬

stændigheder vare satte ud af Stand til vedbørligt at besøge Skolen, istedet¬

for at Skolegangen er paabudt til Bedste for Børnene selv og derfor maa
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fortsættes udover den sædvanlige Alder, naar det er nødvendigt af en eller

anden Aarsag, hvorunder iøvrigt ordentligviis Forældre, Pleieforældre, Fat¬

tigbestyrelser eller Andre, der have at drage Omsorg for Barnet ikke let

kunne være uden Skyld. Det maa derhos bemærkes, at Forældrenes Fattig¬

dom ikke bør være iveien for, at Barnet nyder nødtørftig Underviisning;

thi i fornødent Fald er det Fattigvæsenets Sag at underholde det, medens

det til dette Formaals Opnaaelse behøver Skolegang. Forsaavidt Mangel af

aandelige Evner gjør et Barn uskikket til at erhverve den Kundskab og Fær¬

dighed, som Skoleanordningerne kræve, zer der givet Adgang til Dispensa¬

tion, hvorved der dog maa iagttages særdeles Varsomhed for at ikke den

ved mindre samvittighedsfulde Forældres eller andre Vedkommendes Forsøm¬

melse foraarsagede Umodenhed skal til Barnets Skade skille det ved de Kund¬

skaber og Færdigheder, som det ret vel kunde have erhvervet og som det

endnu kunde erholde ved Skolegangens Fortsættelse.

Upaatvivlelig vil den Omstændighed, at Barnets Skolegang forlænges

og dets Confirmation udsættes, naar Skolebesøget forsømmes, være en nok¬

saa virksom Bevæggrund for Forældre og andre Vedkommende til at holde

Børnene i Skole som Skolemulkter; men denne Støtte for Skolegangen

vilde svækkes ved den foreslaaede Bestemmelse. Saaledes som den frem¬

traadte i Folkethinget, synes det iøvrigt at have ligget i Baggrunden at op¬

hæve den Forbindelse, som nu er mellem Skolegangens Ophør og Confir¬

mationen, hvilket vilde befordre Leiligheden til ganske at rive Børnene ud

af Samfundet med Kirken. Det er derhos meget at befrygte, at selv alvor¬

ligsindede Præster under en saadan Tingenes Orden vilde nedstemme de

Fordringer, de gjøre for at antage Børnene til Confirmation, idet de maatte

befrygte, at de ellers vilde udtræde af Skolerne uden Confirmation og der¬

efter sædelig og religiøs forvildes.

Hvad sluttelig angaaer Forslagets § 5, der bestemmer, at der i ethvert

Sogn saavel paa Landet som i Kjøbstæderne skal holdes Confirmation for¬

uden om Foraaret ogsaa om Efteraaret, naar idetmindste 5 Børn dertil an¬

meldes eller Børnene have deeltaget i den i den foregaaende Vinter givne

Confirmationsforberedelse, da kunde Ministeriet, som heller ikke har fun¬

det denne Forskrift uden Betænkelighed, saameget mindre finde Anledning

til at anbefale sammes Ophøielse til Lov, som Bestemmelsen ikkun staaer

i en meget fjern Forbindelse med det, som egentlig er Lovforslagets Hen¬

sigt, og desuden den allernaadigst nedsatte Kirkecommission ved sin Formand,

Professor Clausen, har indgivet et Andragende til Ministeriet om at Biskop¬

perne eller maaskee Landemoderne maatte blive hørte, førend Hans Majestæts

Samtykke til en saadan Bestemmelse erhverves.
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Efterat Ministeriet i Henhold til disse Bemærkninger havde allerunder¬

danigst foredraget Sagen for Hans Majestæt Kongen i det Geheime Stats¬

raad, har det behaget Allerhøistsamme under 26de April sidstl. allernaadigst

at resolvere, at den af Rigsdagen vedtagne Lov, indeholdende nogle foran¬

drede Bestemmelser i Anordningerne om Skolegangen og den offentlige Con¬

firmation, ikke bliver at meddele allerhøieste Stadfæstelse.

Under 19de Mai sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet føl¬

gende Plakat om Ret for de paa Island bosatte faste Handlende til

at beseile andre Steder paa Kysten end de autoriserede Handels¬

steder:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: At Vi, efter Althingets derom indgivne allerunderdanigste

Andragende, have fundet for godt allernaadigst at befale som følger:

Det skal være de Handlende, som have faste Handelsetablissementer i

Island, tilladt derfra at beseile andre Steder paa Kysten end de autoriserede

Handelssteder og ikke allene derhen at bringe de Varer, som de paa Han¬

delsstederne have solgt til Landets Indbyggere, men ogsaa der at indkjøbe

islandske Varer og sælge til Beboerne Kornvarer, Steenkul, Tømmer, Ved

Salt, Tjære, Jern og Hamp.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

Under 26de Mai sidstl. har Justitsministeriet tilskrevet Generalfiskalen

saaledes:

„Flere af de her udkommende Dagblade have alt i længere Tid jevn¬

ligen indeholdt Angreb af den meest fornærmende og opæggende Natur, deels

paa Hans Majestæts Ministerium i dets Heelhed, deels paa enkelte af dettes

Medlemmer.

Ministeriet havde haabet, at den Uvillie, som en saa uværdig Brug af

Pressen nødvendigen har maattet fremkalde hos alle Retsindige, vilde blive

et tilstrækkeligt Motiv for Vedkommende til igjen at forlade den saaledes be¬

traadte Vei; men da dette Haab ikke synes at ville gaae i Opfyldelse, troer

Ministeriet ikke længere at kunne forsvare at lade disse strafværdige Udskeiel¬

ser hengaae uændsede.

Ministeriet er af den Formening, at hine Angreb paa det Ministerium,

igjennem hvilket Hans Majestæt udøver sin Myndighed, indeholde et Brud
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paa Presselovens § 6. Naar nemlig Ministrene fremstilles som gjennem¬

trængte af et mod Fædrelandet og dets Frihed, navnlig dets Grundlov,

aabenbart fiendtligt, al Retfærdighed foragtende Sindelag, saa er det umis¬

kjendeligt, at derved kastes Haan paa Kongens Person, og det saameget

mere, som lignende Sigtelser mod Ministeriet, efter hvad der er bekjendt, og

tildeels i selve de paagjældende Artikler fremhævet have været frembragte

for Kongen af Rigsdagen, men Hans Majestæt dog, efterat have taget Sa¬

gen under Overveielse, har holdt fast ved Ministeriet; thi det vilde vistnok

være en fornærmelig Forudsætning for Kongen, at Han enten ikke formaaede

at indsee, hvad der foregives at være indlysende for Folket, eller at Han

ikke havde Kraft og Sind til at skille sig ved et saa fordærveligt Ministe¬

rium eller modstaae dets uretfærdige Fordringer, en Sigtelse mod Kongen,

som endog paa enkelte Steder udtrykkelig er udtalt. Skulde det imidlertid

end kunne ansees tvivlsomt, om Presselovens §6 er anvendelig paa de om¬

handlede nærmest og umiddelbart mod Ministeriet eller dets enkelte Medlem¬

mer rettede Fornærmelser, maae de Paagjældende dog ialtfald have paadraget

sig Straf efter Presselovens § 9. Det er derhos efter bemeldte Lovs § 13

overladt til Justitsministeriet at bestemme, om et Skrift formedelst dets Ind¬

hold skal paatales af det Offentlige, og naar dette skal bedømmes i Over¬

ensstemmelse med de forhen gjældende og ikke ved Presseloven af 3die Ja¬

nuar 1851 ophævede Love, er det utvivlsomt, at offentlig Forfølgning er

hjemlet i Tilfælde af denne Natur.

I Henhold til det Anførte maa Ministeriet derfor, idet Man har troet

at kunne blive staaende ved enkelte af de Artikler af ovenmeldte Beskaffenhed,

som den seneste Tids periodiske Presse har bragt for Lyset, anmode Hr.

Generalfiskalen om at ville tiltale og hænde Dom over Efternævnte til Straf

efter Lov om Pressens Brug af 3die Januar 1851 § 6 eller ialtfald efter

sammes § 9, nemlig:

Den ansvarlige Udgiver af Bladet „Fædrelandet“ C. Ploug, med

Hensyn til Indholdet af følgende Artikler i bemeldte Blad, nemlig en Ar¬

tikel i:

Nr. 86, for Tirsdagen den 11te April d. A., der findes Sp. 1—2,

og begynder: „At den Fortælling...;

Nr. 87, for Onsdagen den 12te s. M., der findes Sp. 1—2, og be¬

gynder: „Den slesvigske Ministers Organ..“

Nr. 98, for Fredagen den 28de s. M., der findes Sp. 1—4, og be¬

gynder: „Ministeriet har altsaa....“;

Nr. 102, for Onsdagen den 3die Mai d. A., der findes Sp. 1—2, og

begynder: „Geheimeraad Tillisch...;
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Nr. 112, for Tirsdagen den 16de s. M., der findes Sp. 1—2, og be¬

gynder: „Der er foretaget en Handling...:;

Nr. 114 for Torsdagen den 18de s. M., der sindes Sp. 1—2, og be¬

gynder: „Den velvillige Modtagelse....“, samt en, der findes

Sp. 2—4, og begynder: „Times's Correspondent i Berlin:

Nr. 115 for Fredagen den 19de s. M., der findes Sp. 1—4, og be¬

gynder: „Det maa være os tilladt...“;

Bogtrykker Sally B. Salomon, i hvis Officin „Dagbladet“

trykkes) med Hensyn til Indholdet af følgende Artikler i bemeldte Blad,

nemlig en Artikel i:

Nr. 85,for Mandagen den 10de April d. A., der findes Sp. 1—2,

og begynder: „Det er endnu bestandig...;

for Onsdagen den 12te s. M., der findes Sp. 1—2, og be¬Nr. 87

gynder: „Det er i Sandhed kommen vidt .... samt en,

der findes Sp. 2, og begynder: „Ministeriet synes at ville

slutte.;

Nr. 89 for Tirsdagen den 18de s. M., der findes Sp. 1, og begynder:

„Udfaldet af den

for Torsdagen den 20de s. M., der findes Sp. 1—3, og be¬Nr. 91,

gynder: „Ministerkrisen blev foranlediget..:

for Fredagen den 28de s. M., der findes Sp. 1—3, medNr. 98,

Overskrift: „Det uforandrede Ministerium III.“;

for Onsdagen den 3die Mai d. A., der findes Sp. 1—3, ogNr. 102

begynder: „Naar Man ikke har mange Venner...“;

for Løverdagen den 6te s. M., der findes Sp. 1—2, og be¬Nr. 105,

gynder: „Det eneste Blad....;

Redacteur af „Morgenposten“ D. E. Rugaard med Hensyn til

følgende Artikler i bemeldte Blad, nemlig en Artikel i:Indholdet af

for Tirsdagen den 11te April d. A., der findes Sp. 1—4, ogNr. 70,

begynder: „Det er nu udenfor al Tvivl...“;

Nr. 75 for Torsdagen den 20de s. M., der findes Sp. 1—2, og be¬

gynder: „Det er ikke let at sige..:

Nr. 82, for Fredagen den 28de s. M., der findes Sp. 1—2, med Over¬

skrift „Ministeriet Ørsted I.“

for Mandagen den 1ste Mai d. A., der findes Sp. 1—4, medNr. 84,

Overskrift: „Ministeriet Ørsted II.“;

for Tirsdagen den 2den s. M., der findes Sp. 1—4, og be¬Nr. 85,

gynder: „Efter Anmodning optage vi..;
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Nr. 100, for Løverdagen den 20de s. M., der findes Sp. 1—4, med

Overskrift: „Ministeriet Ørsted III.;

Nr. 103, for Onsdagen den 24de s. M., der findes Sp. 1—2, med

Overskrift: „Vore offentlige Tilstande og Personer“:

Udgiver af Folkebladet „Almuevennen“ I. A. Hansen med Hensyn

til Indholdet af de i bemeldte Blads Nr. 92, 96 og 112, respective for

Fredagen den 21de April d. A., Onsdagen den 25de s. M. og Tirsdagen

den 16de Mai d. A., indførte Artikler med Overskrift „Ministeriet Ørsted

I, II og III, samt med Hensyn til Indholdet af en Artikel i sidstnævnte

Nr. 112, der findes Sp. 3—4, med Overskrift: „Grundlovens 5te Aarsdag“;

Redacteur af „Demokratbladet“ W. Herdahl med Hensyn til

Indholdet af følgende Artikler i bemeldte Blad, nemlig en Artikel i:

Nr. 14, for Søndagen den 7de Mai d. A., der findes Sp. 1—4, og

begynder: „Ministeriet. Under den 29de April...;

Nr. 15, for Søndagen den 14de s. M., der findes Sp. 1, med Over¬

skrift „En Røst“; en anden, der findes Sp. 1—2, med Over¬

skrift „Danmarks Grundlovsfest“; samt en tredie, der findes

Sp. 2—4, med Overskrift „Biskop Monrads Afskedigelse“;

Nr. 16,for Søndagen den 21de s. M., der findes Sp. 3—5, og be¬

gynder: „Ovenstaaende brillante Artikel.“

Idet jeg vedlagt fremsender et Exemplar af hvert af de paagjældende

Blade, udbeder jeg mig i sin Tid Underretning behageligen meddeelt om

Sagernes Udfald“

I Forbindelse med forestaaende Skrivelse har Justitsministeriet under

27de Mai anmodet Generalfiskalen om at inddrage Indholdet af den i Folke¬

bladet „Almuevennen“ Nr. 118 for Tirsdagen den 23de Mai d. A.

indførte Artikel, overskrevet „Offentlige Tilstande og Personer“ under den

Sag, som han i bemeldte Skrivelse er beordret paa Embedsvegne at an¬

lægge mod bemeldte Blads Udgiver I. A. Hansen.

Ved Skrivelse af 30te Mai har Ministeriet anmodet Amtmanden over

Maribo Amt om at beordre Tiltale mod Redateuren af Lollands=Fal¬

sters Stiftstidende til Straf efter Lov om Pressens Brug af 3die

Januar 1851 § 6, eller ialtfald efter sammes § 9, med Hensyn til Ind¬

holdet af de i bemeldte Tidendes Nr. 57 for Løverdagen den 1ste April,

Nr. 62 for Løverdagen den 8de April, Nr. 72 for Onsdagen den 26de

April, og Nr. 73 for Torsdagen den 27de April d. A. indførte Artikler

med Overskrift respective „Ville Vælgerne gjøre deres Pligt,“ „Berlingske,,
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„Folket I.“, „Folket II.“, samt af det i Nr. 76 for Onsdagen den 3die

Mai d. A. 1—2 Spalte meddeelte Stykke, der begynder: „Efterretningen

om Biskop Monrads Afskedigelse.

Ved Skrivelse af 30te Mai har Justitsministeriet beordret Generalfiska¬

skalen at tiltale og hænde Dom over den ansvarlige Udgiver af Bladet „Fæ¬

drelandet“ C. Ploug for Indholdet af det i bemeldte Blads Nr. 122,

for Mandagen den 29de Mai d. A., første Spalte indførte 2det Stykke,

der begynder med „dernæst er der“ og ender med „regerer her“ og hvori

fremsættes en Opfordring saavel til Øvrighederne som til Befolkningen om

ikke at agte den Befaling, der er givet i det i bemeldte Stykke ommeldte,

fra Justitsministeriet udgaaede Circulære.

Under 27de Mai sidstl. er der fra Justitsministeriet udfærdiget følgende

Circulær=Skrivelse til samtlige Amtmænd:

„Igjennem adskillige Dagblade er der udgaaet Opfordring til paa den

forestaaende Aarsdag efter Grundlovens Udgivelse, den 5te Juni, over hele

Landet og om muligt i alle Valgdistrikter at foranstalte store offentlige Mø¬

der afholdte, hvor Vælgerne blandt Andet skulde foranlediges til at fatte

saakaldte Beslutninger, der udtalte deres Mistillid til Hans Majestæts nuvæ¬

rende Ministerium og i Forbindelse dermed Ønsket om at see samme fjernet,

samt til derefter at vælge Delegerede, som i Forening med andre Distrikters

Udvalgte skulde bringe samtlige Udtalelser til Kongens Kundskab igjennem en

almindelig Adresse.

Ministeriet maa paa Grund heraf tjenstligst have Hr. (Tit.) anmodet

om behageligen at ville paalægge samtlige Politimestre i det Dem anbetroede

Amt i Henhold til Grundlovens § 93 at have fornødent Opsyn med de

Forsamlinger, der maatte blive holdte i Anledning af den paatænkte Grund¬

lovsfest, og ville navnlig deslige Forsamlinger, forsaavidt de maatte gaae ud

paa Demonstrationer af foranførte Art og tilsigtes afholdte under aaben

Himmel, være at forbyde. Ministeriet ønsker derhos fra vedkommende Øv¬

righeder at modtage Indberetning om Alt hvad der i den anførte Hen¬

seende maatte komme til deres Kundskab og hvad der fra deres Side i for¬

nævnte Retning maatte blive foretaget“

Ligeledes har Justitsministeriet ved Skrivelse af s. D. anmodet Politi¬

directeuren i Kjøbenhavn om at have fornødent Opsyn med de Forsamlin¬

ger, der her i Staden maatte blive holdte i Anledning af den paatænkte

Grundlovsfest, og navnlig forbyde deslige Forsamlinger, forsaavidt de maatte
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gaae ud paa Demonstrationer af foranførte Art og tilsigtes afholdte under aaben

Himmel; ligesom ogsaa Politidirecteuren er paalagt at gjøre Inberetning om

hvad der i den anførte Henseende maatte komme til hans Kundskab og hvad

der fra hans Side i fornævnte Retning maatte blive foretaget.

Under 11te Mai sidstl. er fra Justitsministeriet udgaaet følgende Cir¬

culære til samtlige Sessioner:

Som (Tit.) bekjendt er der reist Spørgsmaal, om Værnepligtige,

som ved deres Behandling paa Landsessionen med 24 Aars Alderen endnu

befindes at lide af helbredelige Svagheder eller Feil, eller hvis Tjenstdygtig¬

hed som Soldater eller Militærarbeidere endnu da er, funden tvivlsom, eller

som med 24 Aars Alderen have anmeldt og godtgjort lovligt Forfald til at

udeblive fra Sessionen, kunne tilholdes til at møde paa Sessionen et føl¬

gende Aar for der endelig at behandles til Udskrivning.

Efterat Justitsministeriet i den Anledning har indhentet Oplysning fra

samtlige Udskrivningsdistrikter om, hvorledes i saa Henseende hidtil er for¬

holdt, skulde Man tjenstligst melde, at Ministeriet ikke anseer det lovmed¬

holdeligt, af saadanne Grunde, som ommeldes i Værnepligtslovens § 17

1ste Passus, at forbigaae Nogen ved Udskrivningen længere end til det 24de

Aar, hvorimod Sessionen i Henhold til de Regler, som indeholdes i Pla¬

katerne af 15de Juli 1836 og 20de Septbr. 1842 jfr. Canc. Circ. af 22de

Januar 1803 § 3a, til den Tid bør endelig behandle de Paagjældende til

Udskrivning, medmindre de selv begjære Udsættelse til det 25de Aar, og saa¬

dan Udsættelse overensstemmende med Værnepligtslovens § 18 kan indrømmes.

Jøvrigt bemærkes, at naar Nogen paaberaaber sig indvortes Svaghed, som

ikke af Sessionen kan bedømmes, og de af ham fremlagte Beviisligheder

desangaaende ei findes fuldkommen fyldestgjørende, kan der være Anledning

for Sessionen til at henlede hans Opmærksomhed paa den ovenanførte Udvei.

Forsaavidt den Paagjældende er udebleven fra Sessionen med lovligt For¬

fald, maa han ifølge den Forudsætning, der ligger til Grund for Bestem¬

melsen i Slutningen af Værnepligtslovens § 23, antages at være tjenstdyg¬

tig til Linien, forsaavidt der ikke foreligger noget Beviis for det Modsatte,

saa at han senest med 24 Aars Alderen medtages ved Udskrivningen og hans

yderligere Bedømmelse overlades til Militæretaterne.

Under 6te Mai sidstl. er fra Justitsministeriet udgaaet følgende Circu¬

til samtlige Sessioner:lære

Efterat Loven af 1ste Februar d. A. nærmere har bestemt Aftjeningen

af Værnepligt ved Tjeneste i den dansk=vestindiske Hærstyrke, har det behaget



493

Hans Majestæt Kongen, paa derom nedlagt Forestilling af Finantsministeriet,

ved allerhøieste Resolution af 12te f. M. allernaadigst at bifalde:

1) at § 13 af den ved allerhøieste Resolution af 5te Mai 1851 som

gjældende indtil videre allernaadigst approberede Organisationsplan for

den dansk=vestindiske Hærstyrke forandres derhen, at Tjenestetiden i Vest¬

indien bestemmes til 6 Aar og Haandpengene til 30 Rdl. Rigsmønt

pr. Mand, og

at i Overensstemmelse hermed Tjenestetiden for det Mandskab af Hær¬2)

styrken eller herværende Rekruter til samme, som ere antagne med en

længere Capitulationstid end 6 Aar, ligeledes nedsættes til samme

Tidsrum uden Afkortning af de de Paagjældende ved deres Antagelse

tilstaaede Haandpenge.

Ved at tilmelde Sessionen Foranstaaende skulde jeg tjenstligst tilføie, at der,

da den Tid af respective 6 eller 4 Aars stadig Tjeneste i den dansk=vestin¬

diske Hærstyrke, der ifølge Loven af 1ste Februar d. A. berettiger de Paa¬

gjældende til at udslettes af Rullen eller at overføres i Forstærkningen, skal

være udtjent „i Vestindien“, ei herved kan tages Hensyn til den Tid,

Nogen allerede forinden sin Antagelse ved fornævnte Hærstyrke maatte have

gjort Tjeneste ved Armeen, saaledes som tidligere, medens Capitulationstiden

var de sædvanlige 8 Aar, kunde skee i Henhold til Justitsministeriets Circu¬

lære af 1ste Novbr. 1850.

Sluttelig bemærkes, at disse Bestemmelser, da saavel Loven som den

ovennævnte allerhøieste Resolution af 12te f. M. allene sigte til dem, som

herefter antages eller fortiden ere antagne til oftnævnte Hærstyrke, blive uden

Indflydelse paa dem, som allerede vare afskedigede fra de vestindiske Tropper,

forinden Loven udkom

Indenrigsministeriet.

Da deu af Kjøbenhavns 3die Valgkreds valgte Repræsentant i Folke¬

thinget, Kammerherre, Amtmand Rosenørn for Indenrigsministeriet har

anmeldt, at han ikke længer vil kunne repræsentere bemeldte Valgkreds, er

der under 29de Mai sidstl. truffet Foranstaltning til Valg af en anden Rigs¬

dagsmand i hans Sted.

Da den 4de Landsthingsmand for 6te Valgkreds, Landvæsens= og

Tiendecommissær A. Jørgensen af Liltofte har nedlagt sit Mandat som

Landsthingsmand, har Indenrigsministeriet under 31te Mai sidstl. foranstaltet

det Fornødne til Valget af en ny Landsthingsmand for den nævnte Valgkreds.
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Finantsministeriet.

Under 27de Mai sidstl. har Finantsministeriet udfærdiget følgende Be¬

kjendtgjørelse angaaende fremmede Courantskillingers Modtagelse i
Kongelige Kasser i Hertugdømmet Slesvig m. m.:de

Under 19de dennes har det behaget Hans Majestæt Kongen blandt

Andet allernaadigst at resolvere:

Vi bemyndige herved allernaadigst Finantsministeriet til, i Henhold til

Patenterne resp. for Hertugdømmet Slesvig og for Hertugdømmet Hol¬

sten af 10de Februar d. A. §6, at lade udgaae en Bekjendtgjørelse om

at fra 1ste Juli d. A. indtil Calenderaarets Udgang skulle alle Konge¬

lige Kasser i begge Hertugdømmer være forpligtede til at modtage alle i
Landet circulerende fremmede Courant=Een=Skillinger med Underafdelin¬

ger — med Undtagelse af de nyere mecklenborgske Skillinger, som ere ud¬

— for 3 Skilling Rigsmønt pr.prægede til 48 Stykker paa een Daler

Skilling Courant, saavel i Betaling af Skatter og Afgifter, som og til

Omvexling med Rigsmønt, større eller mindre og uden Hensyn til den

indleverede Sums Størrelse“

Ved ifølge allerhøieste Befaling at bringe Foranstaaende til almindelig

Kundskab for Hertugdømmet Slesvig skal Finantsministeriet, til nærmere Op¬

lysning om de fra Indløsningen undtagne nyere mecklenborgske Skillinger,

tilføie, at disse, som forøvrigt kun circulere i ringe Mængde, fornemmelig

ere kjendelige derved, at de ere prægede i Ring og at deres Præg er paa

Adversen et kronet „F. F.“ og paa Reversen deels „1 Schilling“ med Om¬

skrift: „48 einen Thaler Landesmünze“, deels allene med Indskriften: „48
einen Thaler“

Ved samme allerhøieste Resolution er derhos allernaadigst bestemt, at

den ved Kongelig Resolution af 23de Marts 1853 bevilgede Nedsættelse af

Prægningsomkostninger for Sølv ophører og det ved Kongelig Resolution

af 3die Juni 1817 approberede Reglement atter træder i Kraft, hvorefter

Møntomkostningerne beløbe for Dobbeltdalere 24 ß. Rigsmønt, for Rigsdalere
30 ß. Rigsmønt pr. Mark fiint Sølv.

Udenrigsministeriet.

Under 23de Mai er Kjøbmand I. Capxé paa St. Thomas allernaa¬

digst anerkjendt som nederlandsk Handelsagent paa bemeldte Plads.

Ordenscapitulet.

Under 1ste Mai har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tildeelt Litho¬

graph Christian Martin Tegner Fortjenstmedaillen i Guld, med Tilladelse at

bære samme.

Under 8de Mai har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt By¬

og Raadstuskriver samt Raadmand i Helsingør, Justitsraad Knud v. Hadeln,

til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under 19de Mai har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Sø¬

etatens Fabrikmester, Capitain Otto Frederik Suenson, Ridder af Danne¬

brogsordenen og Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Keiseren

af Østerrig tildeelte Decoration som Ridder af Leopolds=Ordenen.
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Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Kam¬

herre Wilhelm Conrad Lorentz, Ridder af Dannebrogsordenen, til Comman¬

deur af samme Orden.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Et Embede som Assessor i den Kgl. Lands¬

overret i Viborg. Gage 1200 Rd. Ansøgninger herom indgives til Justits¬

ministeriet i Løbet af 14 Dage. Opslaaet vacant den 30te Mai.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Gadstrup og Syv

Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 1400 Rd. Ny Ansættelse

350 Rd. - Damsholte Sognekald paa Møen. Reguleringssum 2012 Rd.

—Ny Ansættelse 503 Rd. Begge disse Kald ere opslaaede vacante den
2den Juni.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Embedet som ordineret Catechet ved Helliggeistes Kirke i Kjøbenhavn.

100 Rd. aarlig af Sognepræsten, 50 Rd. aarlig af Kirkens Midler, og Ind¬

tægten af en Tavle, der udgjør omtrent 100 Rd. om Aaret.

Høiethostrup Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Præstekorn¬

tienden af Sognets 534 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør omtrent 21 Tdr.

Rug, 400 Tdr. Byg og 31 Tdr. Havre. 2) Qvægtiende og Smaaredsel

anslaaes til c. 130 Rd. 3) Offer og Accidentser have efter et Middeltal

af de 5 sidste Aar udgjort 400 Rd. aarlig. 4) Udbyttet af en Kaldet til¬

hørende Bankactie paa 500 Rd., til hvis Erhvervelse er laant af Spare¬

kassen i Roeskilde 450 Rd., som forrentes med 4 pCt.5) Refusion for

„Fruens Enge,“ der svares med 8 Tdr. Byg aarlig. 6) Af 3 Kaldet til¬

hørende Huse svares aarlig 10 Høstdage og 28 Rd. 7) For Afbenyttelsen

af en Vei over Præstegaardens Grund svares fortiden aarlig 12 Tdr. Byg.

8) Præstegaardens Jordtilliggende er skyldsat for 21 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk.

½ Alb. Hartkorn, med et Areal af 180 Tdr. Land, hvoraf 30 Tdr. ere

Enge. — Byrder: 1) Skatter paa Amtstuen c. 380 Rd. 2) Communeaf¬

gifter ere opgivne til 90 Rd. 3) Landemodsexpenser c. 30 Rd. — Præste¬

gaardens Indløsningssum er 500 Rd.; dens Bygninger ere i det Hele ret

—Paa Kaldet er ingen Enke.gode.

Befordringer og Afgang.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 30te Mai er

Cand. theol. R. Danæus allernaadigst beskikket til personel Capellan hos

Sognepræsten for Østofte Menighed paa Lolland, Provst P. K. Ancher.

Under 2den Juni er Sognepræst for Kyndby og Krogstrup Menigheder i

Sjællands Stift C. L. Børresen allernaadigst beskikket til Sognepræst for

Kjøbeløv Menighed under Lollands=Falsters Stift; ordineret Catechet og

Førstelærer ved Borgerskolen i Roeskilde C. A. Olivarius til Sognepræst

for Bregninge Menighed paa Thorseng under Fyens Stift; Adjunct ved

Odense Cathedralskole, Mag. art. P. H. Kragh til Overlærer ved samme
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Skole. Under s. D. er Adjunet ved Frederiksborg lærde Skole S. Holm¬

stedt allernaadigst tillagt Prædikat af Overlærer.

Under Finantsministeriet. Under 19de Mai er Comiteret under Gene¬

raltolddirectoratet, Dr. philos. C. M. Poulsen, Ridder af Dannebroge, efter

Ansøgning, i=Naade entlediget, og derhos allernaadigst udnævnttil virkelig Ju¬
stitsraad. Under s. D. er Chef for det slesvigske Toldexpeditionscontoir, Kam¬

merjunker G. Colbjørnsen allernaadigst beskikket til tillige at være Comiteret

i Generaltolddirectoratet for de slesvigske Toldanliggender. Under s. D. er

Fuldmægtig under Generalpostdirectoratet D. A. Schrøder, efter Ansøgning

entlediget. Under s. D. er constitueret Overførster ved det 3die Overførster¬

distrikt, Justitsraad I. G. Müller, allernaadigst tillagt Prædikat af Over¬

førster med Tilladelse til at bære den for Overførstere reglementerede Uni¬

form. Under 20de s. M. er Amtsforvalter i Aarhuus Amtstuedistrikt, Kam¬

merraad I. Frost, allernaadigst udnævnt til Justitsraad, med Rang i 5te

Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. Under 31te s. M. er Ledningen af det

statistiske Bureau allernaadigst overdraget Overinspecteur for Fængselsvæsenet,

Professor, Dr. philos., Etatsraad C. G. N. David, Ridder af Dannebroge.

Under 2den Juni er Postskriver ved Kjøbenhavns Personpost= og Befor¬

dringscontoir C. F. Petersen allernaadigst beskikket til Controlleur ved Kjø¬

benhavns forenede Brev= og Pakkepostcontoir.

Under Krigsministeriet. Under 14de Mai er Auditeur og Regn¬

skabsfører ved 5te Dragon=Regiment, Overauditeur A. C. C. Købke, der er

befordret i Civiletaten, entlediget i Naade fra Landmilitæretaten. Under s. D.
er det allerhøist tilladt Secondlieutenant a la suite i Infanteriet S. H. v.

Grundtvig, Ridder af Dannebroge, fremdeles at forblive 2 Aar a la suite

fra 1ste Juli d. A. at regne.

Under 17de s. M. er Bombardeer i Artilleriets Krigsreserve P. S.

Frost allerhøist udnævnt til Secondlieutenant i bemeldte Krigsreserve. Un¬

der f. D. er charakteriseret Capitain i Infanteriet C. W. v. Frost, Ridder

af Dannebroge, allerhøist udnævnt til Capitain af 2den Klasse i Infanterict.

Under s. D. ere de charakteriserede Premierlieutenanter i Infanteriets Krigs¬

reserve: H. G. L. v. Lausen, C. L. v. Dreves, C. W. v. Kyhnée, H. v.
Neckelmann, F. B. v. Hansen, Dannebrogsmand, F. F. v. Lyneborg, H.

v. Saxtorph, C. H. W. v. Meelgaard, S. L. v. Brøndum, R. v. Ras¬

mussen, F. F. v. Borum, C. O. A. v. Voigt og F. F. G. C. v. Hallas

Dannebrogsmand, samt Secondlieutenanterne i Infanteriets Krigsreserve: C.

F. F. v. Psilander, J. F. B. v. Oppen=Zimmermann, I. v. Dons, W. L.

v. Nimb, I. A. v. Pilegaard, C. R. v. Gersdorff, T. G. F. v. Huusher,

P. C. F. v. Munck, W. F. C. v. Redsted, W. A. v. Steenberg og W.
A. E. v. Sørensen, allerhøist udnævnte til Premierlieutenanter i Infanteriets

Krigsreserve paa de i Lov af 29de Marts 1852 indeholdte nærmere Be¬
tingelser. Under s. D. er Secondlieutenant paa ældst Gage i Infanteriet

H. C. v. Nielsen allerhøist udnævnt til Premierlieutenant i Infanteriet, og
Secondlieutenant paa yngst Gage i Infanteriet C. F. W. v. Stæhr oprykket

paa ældst Secondlieutenants Gage.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Under 30te Mai sidstl. har Kirke= og Underviisnings=Ministeriet ladet

udgaae følgende Circulære til samtlige Skoledirectioner:

Det sidst forsamlede Folkething har, i Anledning af et i Samme ind¬

bragt Forslag til Lov om nærmere Bestemmelser for Skolelærernes Lønning
og Byrder, yttret Ønske om, at Regjeringen i næste Session vilde fremlægge

et Lovforslag angaaende Forbedring i Skolelærernes Kaar. Da dette Lov¬

udkast sigter til et Formaal, som gjennem mere end een Menneskealder har

været Gjenstand for Regjeringens vedvarende Bestræbelser saa frembyder

Forslaget en for undertegnede Ministerium velkommen Anledning til fra Lan¬

dets forskjellige Egne at tilveiebringe omfattende Undersøgelser angaaende de

Midler, der maatte gives til yderligere at fremme denne vigtige Sag. Mi¬

nisteriet maa herved gjøre Regning paa, at den Stemning til at bringe de

i saa Henseende fornødne Offere, der saavel ved denne Leilighed, som ellers,

har udtalt sig paa Rigsdagen, ogsaa findes trindt omkring i Landet, og at

Ministeriet saaledes vil blive sat istand til fuldstændigere end hidtil at over¬

vinde endeel af de Hindringer, som baade i ældre og nyere Tider ere traadte

iveien for de ovenmeldte Bestræbelser. Med Hensyn dertil skulde Ministeriet

tjenstligst anmode Directionen om at tage det ommeldte Lovforslag“), hvoraf

*) Dette Forslag lyder saaledes:
§ 1.

Enhver fast ansat Landsbyskolelærer skal herefter nyde idetmindste den i Anordn. for

Almuskolevæsenet paa Landet 29de Juli 1814 § 55 nævnte Lønning med følgende nær¬

mere Bestemmelser.
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Aftryk ere vedlagte, under nøieste Overveielse og derefter meddele Mini¬

steriet Dens Tanker over hvad der til Opnaaelsen af hiint vigtige Formaal

lader sig udrette enten ved de i Lovforslaget betegnede Midler eller mulig

§ 2.

Naturalydelserne, nemlig 6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg, samt Brændsel og Foder,

lignes som hidtil paa Communens Beboere efter de gjældende Regler. De opkræves

eller anskaffes af Skolepatronen og leveres af ham til Skolelæreren.

§ 3.

De gamle Degneindtægter: Degnetrave, Degnekorn, Qvægtiende, Nannest, Refusion

o. s. v., som hidtil i Reglen have været afkortede i den Lønning, der betales efter Ka¬

pitelstaxten, skulle med det engang fastsatte Beløb afkortes i de nævnte Naturalydelser,

indtil de ved indtrædende Vacance eller forinden ved mindelig Overenskomst mellem

Sogneforstanderskabet og Skolelæreren aldeles bortfalde.

§ 4.

Hvor der, paa Grund af Skolen tillagt Eng eller mere end anordningsmæssig Jord,

hidtil. Hvor der er tillagt fornoden Tørve¬ikke paalignes Foder, vedbliver dette som

skjær, paalignes intet Brændsel, menBeboerne have kun at skjære og hjemføre dette.

Hvor den til en Skole henlagte Jordloder ifølge Taxationen til den nye Matrikul be¬

tydelig større end den normerede, kan Sogneforstanderskabet med Amtsraadets Samtykke,

ved indtrædende Vacance, afkorte Noget i de Naturalydelser, der aarlig paalignes.

§ 5.

I de 25 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten, som enhver Skolelærer idetmindste skal nyde,

indbefattes ikke Offer og Accidentser, ei heller Legater.

§6.

Den Lønning efter Kapitelstaxten,som ifølge de specielle Skoleplaner er tillagt eller

ifølge denne Lov bliver tillagt et AmtsSkolelærere, reparteres af Amtsraadet paa hele

Amtets Hartkorn sogneviis, dog ikke til et høiere Beløb end 1½4 Skp. Byg pr. Td.

Hartkorn.

Saafremt den Afkortning, der i de specielle Skoleplaner er fastsat for de gamle Deg¬

neindtægter, skulde i noget Sogn overstige de ovennævnte Naturalydelser, beregnes dette

overstigende Beløb under Sognets Afgift til Amtsskolekassen, indtil samtlige Degneaf¬

gifter ved Vacance eller Overenskomst bortfalde.

§7.

Det Beløb, som af Amtsraadet bliver paalagt et Sogns Hartkorn at udrede, lignes

af Sogneforstanderskabet paa Skolecommunens Beboere efter de gjældende Regler, op¬

kræves af Skolepatronen og afleveres af ham efter Amtsraadets nærmere Bestemmelse.

§ 8.

Hvor der ved den specielle Skoleplan er tillagt en Skolelærer høiere Lon end 25 Tdr.

Byg efter Kapitelstaxten, kan Amtsraadet ved indtrædende Vacance nedsætte Lønnen til

25 Tdr., naar den paa Amtets Hartkorn lignede Afgift udgjør 1 Skp. Byg pr. Td. Hart¬

korn.

§9

Naar den Sum, der udkommer ved en Afgift af 114 Skp. Byg pr. Td. Hartkorn,

ikke er tilstrækkelig til at skaffe enhver Skolelærer i Amtet den fastsatte Lønning, tilsky¬

des det Manglende af de under Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet hørende

Fonds, indtil videre af Sorø Akademies Overskud.

§ 10.

Enhver Skolelærer oppebærer Offer og Accidentser af sit eget Skoledistrikt.
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paa anden Maade. For at række Haanden til en omfattende Drøftelse af

de forskjellige Forhold, som herved bør komme under Overveielse, skal Mini¬

steriet meddele de Hovedbetragtninger, som hidtil have været de veiledende

for Regjeringen ved Behandlingen af Spørgsmaal om Landsbyskolelærernes

Lønning, i Forbindelse med de Betænkeligheder, som Ministeriet har fundet

ved adstillige af de meest indgribende Bestemmelser i det foranførte Forslag.

1) Under §1 er det foreslaact, at den Lønning for Landsbyskolelærerne,

der i Anordningen af 29de Juli 1814 § 55 Litr. a er opstillet som den

sædvanlige, og som, hvis det var nogenlunde gjørligt, skulde tilveiebrin¬

ges, forsaavidt ei Forholdene paa enkelte Steder tillode at forskaffe dem en

større, nu skulde erklæres for et ubetinget Minimum, og efter Forslagets

§ 5 skulde de desuden overalt fritages for den Afkortning af Offers og

Accidentsers formodede Beløb som bemeldte Lovsted har foreskrevet men

som efter Pl. af 22de Mai 1839 § 3 kan ved Overbestyrelsens Resolution

eftergives dem, hvor det befindes, at Sognet eller Pastoratet kan taale den

deraf flydende forøgede Byrde. Men Ministeriet tør ikke overlade sig til det

Haab, at denne saa ønskelige Forbedring i Skolelærernes Kaar paa alle Ste¬

der lader sig gjennemføre. Det var vist grundet paa en rigtig Opfatning

af Forholdene, naar Lovgiveren i 1814 fandt det nødvendigt at begrændse

sit Ønske, at ingen Skolelærer skulde have ringere Kaar end dem Anordningens

§ 55 har opgivet, ved Hensynet til de meget forskjellige og tildeels ugunstige

Tilstande i de forskjellige Egne. I de skarpe og lidet frugtbare Egne, hvoraf

der fandtes saamange i Jylland, vilde Indvaanerne være blevne altfor tryk¬

kede ved den Skolereform, der skulde iværksættes, saafremt de ved Siden af

§ 11.

Kirkebyens Skolelærer fritages for at besørge Klokkernes Ringning, Kirkens Reen¬

gjørelse, Alterklædernes Vadsk og Kirkeuhrets Optrækning.

§ 12.

Den Afgift, som hidtil har været svaret til Skolelærerhjælpekassen af hvert Sogns

Skolekasse, bortfalder. Ligeledes fritages saavel Skoledistriktet som Skolelæreren for

at udrede Enkepension, som herefter udredes af Skolelærerhjælpekassen allene. Derimod

er enhver Skolelærer, som herefter bliver ansat, pligtig til, ved Indskud i Livsfyrsik¬

kringsanstalten, at sikkre sin eventuelle Enke en aarlig Rente af 50 Rbd.

§ 13.

De Skolelærere, som, uden at forsomme Begyndelsesgrundene for samtlige Børn,

udmærke sig ved at bibringe deres Elever saadanne Kundskaber og Færdigheder, der ere

dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten, bemyndiges Amtsraadet til, efter

Sogneforstanderskabets gjennem Provsten indsendte Forestilling, engang om Aaret, at

opmuntre ved extraordinære Belønninger af indtil 20 Rdlr.

§ 14.

Enhver fast ansat Kjøbstadskolelærer skal idetmindste nyde 250 Rdlr. aarlig i visse

Indtægter.
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de mange andre Byrder, der fulgte med samme, skulde have udredet samme

Lønninger til Skolelærerne, som i de mere begunstigede Egne, og det uagtet

den adspredte Befolkning, tildeels og Veienes Beskaffenhed i hine Egne, kræ¬

vede et større Antal Skoler, ligesom der ordentligviis ikke sammesteds i

Degnekaldenes Indtægter, Donationer til Skolevæsenet og andre deslige Kil¬

der var saamegen Hjælp at finde som andensteds. Det antoges derhos ei

uden Føie, at Skolelærerne paa Grund af den tarvelige Levemaade, der her¬

skede i disse Egne, ogsaa maatte kunne finde sig nogenlunde tilfredsstillede

ved Indtægter, der i mere velhavende Sogne vilde findes aldeles utilstrække¬

lige. Under de Landbotilstande, der indtraadte strax efterat Anordningens

Fuldbyrdelse var begyndt, og under den meget uheldige Stemning for Skole¬

væsenet, der i Forbindelse dermed viste sig i mangfoldige Egne, blev det

endog nødvendigt i høiere Grad, end der ved Anordningens Udarbeidelse var

forudsat, at lempe Skolelærernes Løn efter Beboernes Evne. Men efter¬

haanden som Landmændenes Kaar have forbedret sig, er Skolelærernes Løn¬

ning i mangfoldige af de Communer, hvor den oprindeligen var lavere an¬

sat, bragt til det, der efter Anordningen skulde være dens ordinære Størrelse,

eller dog kommen den nærmere, og for en stor Deel ere vedkommende Skole¬

læreres Kaar yderligere forbedrede ved Benyttelsen af Plakaten af 22de Mai

1839 § 3. Der turde være meget faa Steder, maaskee aldeles intet, hvor

der ikke i de senere Aar er gjort noget til Forbedring af disse smaa Løn¬

ninger. Navnlig har Ministeriet i den allerseneste Tid ikke sjældent fundet

sig beføiet til at vedtage saadan Forhøielse uagtet Sogneforstanderskaberne

modsætte sig, efterat det ved Amtsraadenes Erklæringer eller paa anden

Maade havde forvisset sig om, at Sognene ret vel kunde bære den forøgede

Udgift. Under de meget ulige Forhold, som Beboernes Kaar, Skolernes

Antal og de øvrige Hjælpemidlers større eller mindre Betydenhed medføre, har

Ministeriet imidlertid ikke dristet sig til at gjøre det til en ubetinget Regel,

at enhver Skolelærer skal som et Minimum nyde den i Anordningen af 29de

Juli 1814 § 55 Litr. a nævnte Lønning, og endnu mindre dermed at for¬

binde en ubetinget Fritagelse for Afkortning af Offers og Accidentsers Be¬

løb. Forsaavidt Forslaget endog gaaer ud paa, at de til Skolelærernes

Lønninger henlagte Legater under alle Omstændigheder skulle tjene til

Tillæg til den allerede bevilgede Løn, istedetfor at de efter Anordningen or¬

dentligviis skulde inddrages i samme, saa vilde dette ikke allene tilveiebringe

en ikke begrundet Forøgelse i adskillige Skolelæreres Lønning, der allerede

nu høre til de bedst aflagte, men det vilde og føre til en Ubillighed for

adskillige Sogne, hvis Skolevæsen, paa Grund af denne Hjælpekilde, var i

adskillige Retninger blevet rundeligere udstyret end det ellers vilde være skeet.
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Dersom hiint Forslag, hvilket Aarsagens Lighed vilde fordre, ogsaa blev ud¬

videt til hvad der, uden at kunne henføres til Legater, var skjænket til Løn¬

ning for Skolelærere, saa vilde Virkningen deraf paa enkelte Steder blive

endnu betydeligere, i hvilken Henseende Man blot skal henpege paa en Deel

af de Kongelige Domainer. Det bør iøvrigt ikke oversees, at de flere Mid¬

ler, der havdes til Skolelærernes Lønning udenfor Ligning paa Indvaanerne

ved Skoleplaners Lægning altid for en større eller mindre Deel ere komne

Skolelærerne tilgode, idet man da kunde tilstaae Skolelærerne høiere Løn

end den man, hvis man ei havde havt andet end Ligning paa Beboerne at

gribe til, vilde have fundet det forsvarligt at fastsætte, men at det vilde have

været ligesaa stridende mod Anordningens Forskrifter som dens Aand, at der

overalt, uden Hensyn til hvilke andre Midler til Skolelærernes Lønning der

havdes, skulde lignes det samme paa Communen som man, hvor slige Hjælpe¬

midler havde manglet, maatte have fundet det nødvendigt at affordre samme.

2) Den Byrde, som de nævnte Indstillinger ellers vilde medføre for

adskillige Skolecommuner, vilde vel for en betydelig Deel lettes for samme,

naar i Overensstemmelse med Forslagets § 6 den Deel af Skolelærerens

Lønning, som bestaaer i Byg, som skal betales efter Kapitelstaxten, overfor¬

tes fra de enkelte Communer paa det hele Amt. Men denne Byrde kom

igjen ved den Deel, som enkelte Communer efter deres Hartkorn skulde tage

i disse Lønningers Beløb for hele Amtet (25 Tdr. Bygs Værdi for hver

Skolelærer i Amtet), til at falde paa Sognene, saa at vel enkelte Communer

vilde blive bedre farne end om de som hidtil hver havde beholdt deres egne

Skolelærere at lønne, men andre derimod vilde kunne faae meget mere at

udrede end hidtil.

Det turde nu være vanskeligt at finde nogen holdbar Grund for saale¬

des at paalægge andre Sognedistrikter Deeltagelse i de Udgifter som i et

enkelt vare gjorte til Bedste for dets Skolevæsen, og det kan end ingenlunde

antages, at den foreslaaede Fordeling af Byrderne vilde have den anbefalende

Beskaffenhed, at det blev til Lettelse for de Communer for hvilke det blev

meest besværligt selv at udrede de med deres Skolevæsen forbundne Udgifter,

og kun kastede forøgede Byrder paa de mere velhavende.

Dette vilde vistnok i ikke faa Tilfælde blive Resultaiet, navnlig med

Hensyn til de oven betegnede ufrugtbare og tyndt befolkede Egne, der i For¬

hold til deres Hartkorn behøve flere Skoler end andre heldigere Egne. Men

der gives og en heel Deel Sogne, som just paa Grund af talrigere Befolk¬

ning, som er bevirket ved det rigere Erhverv, som Nærheden ved en større

Kjøbstad betydelige Industrianlæg, mange Lyststeder eller andre Aarsager

aabne for Befolkningen, have faaet et større Antal Skoler end der svarer
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til deres Hartkorn, og det vilde da fra ingen Side anbefale sig, at disse

skulde kunne skyde en ikke ubetydelig Deel af de dermed forbundne Udgifter

over paa de øvrige ofte langt mindre velhavende Sogne i Amtet. Forsaa¬

vidt Forslaget ogsaa angaaer de ved de hidtil lagte Skoleplaner hjemlede

Lønninger, er det derhos unaturligt, at en Deel af Udgifterne paa de Sko¬

ler, som med Hensyn til den enkelte Communes Fornødenheder og for en

stor Deel i Overensstemmelse med dens egne Ønsker ere blevne oprettede i

samme, skulde kunne overføres paa de andre Communer i Amtet, der aldeles

ikke have havt nogen Stemme angaaende de Beslutninger, hvorved disse

Skoler ere blevne indrettede. Men hvad Fremtiden angaaer vilde dette

Fælledsskab i Udgifter ei tilstede, at den Betydning, som nu tilkommer Sog¬

neforstanderskaberne med Hensyn til nye Skolers Indretning eller flere Læ¬

reres Ansættelse ved en Skole, blev vedligeholdt. Under den hidtilværende

Tingenes Orden nægtes der aldrig Samtykke til nogen Udgift, som er for¬

bunden med Udførelsen af de Foranstaltninger, som til Skolevæsenets Bedste

attraaes. Den Ministeriet tilkommende Myndighed bliver kun, og det med

megen Varsomhed, anvendt mod Sogneforstanderskaberne, naar disse af over¬

dreven Sparsomhed modsætte sig hvad den locale Overbestyrelse i Henhold

til Skoleanordningen finder fornødent til Skolevæsenets forsvarlige Ordning.

Amtsraadet har ingen mærkelig Indflydelse paa Skolevæsenets Anliggender,

undtagen naar Ministeriet i Tilsælde som de nævnte finder, at ikkun Sogne¬

distriktets af Forstanderskabet paaberaabte Uformuenhed kunde fritage det for

at fyldestgjøre den til samme gjorte Fordring, og efter Omstændighederne

finder at burde overlade dette til Amtsraadets Dom. Dette kan saaledes

kun komme til stundom at bortfjerne en Hindring for Skolevæsenets Frem¬

gang, men aldrig derpaa udøve nogen hemmende Indflydelse. Naar der¬

imod en betydelig Deel af de Byrder, som en slig Foranstaltning vilde med¬

føre, skulde kastes paa det hele Amt, saa maatte Amtsraadet have en beret¬

tiget Stemme ved enhver saadan Leilighed, og dette vilde give Anledning

til en Varsomhed, der let kunde gaae over til Ængstelighed for at der ikke

i de enkelte Sogne, naar Byrden for en stor Deel maatte bæres af det øv¬

rige Amt, skulde fremkaldes en for vidt gaaende Iver for nye Skolers An¬

læg eller Skolernes Forsyning med flere Lærere. I slige Tilfælde at skille

imellem Amtsraadene og Sogneforstanderskaberne kunde ikke blive det under¬

tegnede Ministerium overladt, men det maatte blive Indenrigsministeriets Sag

at vaage over, at Amtet ei blev formeget bebyrdet, medens nærværende Mi¬

nisterium havde at sørge for Skolevæsenets Interesse; men dette vilde lede

til en Forvikling og Lamhed i Bestyrelsen, som vilde være til største Skade

for Skolevæsenet.
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3) Lovforslagets §§ 6 og 9 have vel sørget for at lette Byrden for

Amterne, ved at foreslaae, at denne indskrænkes til 1½ Skp. Byg pr. Td.

Hartkorn, og at det Øvrige tilskydes af de under Ministeriet for Kirke= og

Underviisningsvæsenet hørende Fonds, indtil videre af Sorø Akademies Over¬

fkud. Hvis ogsaa dette Forslag kunde iværksættes, vilde endog et Amt i

dets Heelhed kunne faae en Lettelse i de Byrder, som det fortiden bærer;

men det lader sig ikke tænke, at en saadan Forpligtelse kunde lægges paa

Fonds, som tilhøre videnskabelige Anstalter, der selv i mange Maader kunde

trænge til Forbedringer. Vel er der allerede af bemeldte Fonds blevet be¬

vilget Bidrag til Folkeskolevæsenets Fremme, men slige til visse Beløb be¬

grændsede Tilskud ere ialtfald af en ganske anden Natur end den udstrakte

Forpligtelse, som efter bemeldte Forslag skulde lægges paa samme. Hine

Fonds ville umiddelbart i det Øieblik, hvori dette Forslag maatte blive til

Lov, komme til at udrede betydelige Tilskud; thi den 1½4 Skp. Byg pr. Td.

Hartkorn, som Amtet skulde tilskyde, vilde kun være tilstrækkelig til at udrede

den omhandlede Deel af Skolelærernes Lønning, saalænge der ei var meer

end een Skolelærer for 160 Tdr. Hartkorn, og da dette Forhold er over¬

skredet i flere Amter, endog overordentligt, vilde disse kunne kaste en Deel

paa samme hvilende Udgifter til Skolevæsenet over paa Fonds, som aldeles

ikke ere bestemte til Folkeskolevæsenets Vedligeholdelse, hvilket i Fremtiden

kunde gaae videre og videre og saaledes endog true de Anstalter, som disse Fonds

tilhøre, med Undergang. En nødvendig Følge heraf maatte det blive, at

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet maatte være meget betænke¬

ligt ved at samtykke i nogen Forøgelse af de nærværende Landsbyskoler eller

i flere Læreres Ansættelse ved disse Skoler. Denne Betænkelighed vilde endog

være fornøden, hvor de af den anførte Foranstaltning flydende Udgifter i

Øieblikket kunde bæres af de Bidrag, vedkommende Amt havde at udrede til

Lønningerne af dets Skolelærere; thi det kunde let vise sig, at der i andre til

samme hørende Sogne om kort Tid blev foreslaaet andre, maaskee mere for¬

nødne Foranstaltninger af det Slags. Ministeriet kom derved i en aldeles

skjæv Stilling, idet den Omsorg, som det skylder Folkeskolevæsenet, vilde komme

i en evindelig Strid med de Pligter, som det skylder de videnskabelige Anstalter,

hvis Midler skulde forbruges til Bedste for hiint Skolevæsen. Det vilde

derfor og blive en uafviselig Nødvendighed, at der dannedes en Repræsen¬

tation for de videnskabelige Anstalter, som kunde holde igjen mod de paa¬

trængende Fordringer fra Landsbyskolevæsenets Side; men dette vilde føre

til en Splid, der baade vilde lamme Skolevæsenets Fremgang og tillige faae

en meget uheldig Indflydelse paa Stemningen mellem Videnskabelighedens og

Folkeoplysningens Talsmænd, for ikke at tale om den piinlige og aldeles
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uholdbare Stilling, hvori Ministeriet vilde komme. Blandt de mange andre

Indvendinger, der frembyde sig mod bemeldte Forslag, skal Ministeriet blot

udhæve, at hvis det kunde være forsvarligt at forbruge de Midler, der udgjøre

Sorø videnskabelige Anstalts Eiendom, til Bedste sor Folkeskolevæsenet, saa

maatte Kjøbstadskolerne have ligesaameget Krav paa at nyde Godt af dette

Bytte som Landsbyskolerne, og de vilde endog dertil have større Trang.

Ministeriet skal ikke opholde sig ved de adskillige flere Bemærkninger,

som det kunde have at gjøre ved ovennævnte Lovforslag og navnlig ved flere

underordnede Punkter i samme, men det har, som allerede ovenanført, fun¬

det det hensigtsmæssigt at fremhæve de væsentligste Indvendinger mod de

meest indgribende Dele af Forslaget, for at disse kunne erholde en paalidelig

og alsidig Prøvelse. Det vil i alle Tilfælde være til Skolevæsenets sande

Vel, at de idelige Fordringer til Forbedring i Skolelærernes Lønninger

der fremkomme fordetmeste i en aldeles ubestemt Skikkelse, blive underkastede

en omfattende Prøvelse af de Mænd, som have størst Leilighed til at gjen¬

nemtænke alle hidhørende Forhold; og Ministeriet forventer, at disse, forsaa¬

vidt de ikke maatte finde i nogen betydelig Grad at kunne benytte de fore¬

liggende Forslag, dog ville være istand til at angive andre Midler, hvorved

Skolelærernes Kaar i de Distrikter, hvori de meest trænge til Forbedring,

kunne blive ophjulpne.

Da en væsentlig Deel af det foreliggende Lovforslag, navnlig § 6, er

af den Beskaffenhed, at Amtsraadene derover bør have Leilighed til at yttre

sig, saa udbeder Ministeriet sig, at (N. N. Amtmand), efterat Amtets Skole¬

directioner have afgivet deres Betænkninger over Sagen, vil meddele (N. N.

Amtsraad) disse Betænkninger med Opfordring til Samme om ogsaa at yt¬

tre sine Tanker over dette vigtige Anliggende.

Indenrigsministeriet.

Efterat Stiftamtmand over Fyens Stift, Conferentsraad Unsgaard

har nedlagt sit Mandat som Landsthingsmand for 6te Landsthingskreds, har

Indenrigsministeriet under 3die Juni sidstl. foranstaltet det Fornødne til Val¬

get af en ny Landsthingsmand i hans Sted.

Under 27de Mai sidstl. har Indenrigsministeriet ladet udgaae følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Ifølge Bestemmelserne i Forordningen af 27de September 1805 § 18

er Tilsynet med de private Skove i Kongeriget Danmark i Hovedsagen over¬

draget til Amtmændene, idet det dog derhos overlades Rentekammeret eller

nu Indenrigsministeriet, saa ofte det anseer det nødvendigt, at lade Skovene
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besee ved forstkyndige Mænd, der da ikke blot skulle gjøre Indberetning om

Fredningens og Opelskningens Tilstand, men ogsaa være pligtige til om Maa¬

den, hvorpaa Skovene bør behandles, naar ung Skov deri skal opelskes, at

underrette de Skoveiere, som derom maatte være uvidende.

For at kunne bringe disse Eftersyn til at bidrage saameget som efter

Omstændighederne muligt til den forønskede Stadighed og Nøiagtighed af

Tilsynet i det Hele, har Ministeriet, saaledes som Hr. (Tit.) bekjendt af

Kundgjørelsen af 11te Juni 1852, fundet det hensigtsmæssigt at inddele

Kongeriget i 7 Distrikter og i ethvert af disse at overdrage de forefaldende

Eftersyn til en enkelt Forstmand, der, da han ogsaa i Reglen vil have at

foretage de Udviisninger i private og beneficerede Skove, som maatte behø¬

ves, derved baade vil erholde endeel Leilighed til at lære Distriktets Skove

i det Hele at kjende, og saameget oftere vil kunne beordres til at foretage

de forannævnte Eftersyn, som disse mangen Gang ville kunne udføres i

Forbindelse med Udviisningerne. Der er imidlertid efter hele denne For¬

anstaltnings Beskaffenhed en Selvfølge, at det ikke derved har kunnet været

paatænkt at ophæve eller indskrænke det ovenberørte Amtmanden ifølge den

gjældende Lovgivning paahvilende Tilsyn, der fremdeles bliver fornødent til¬

ligemed den Hjælp dertil, som kan forlanges af Politimesterne og Sogne¬

fogderne, hvorimod man har forventet, deels, at der herefter vilde blive for¬

øget Leilighed for Forstmændene til at veilede de Skoveiere, der maatte at¬

traae Saadant, deels at man med større Nytte end hidtil vilde kunne ind¬

hente Forstmændenes sagkyndige Oplysninger om Beskaffenheden af de Lov¬

overtrædelser, som i Almindelighed maae ventes opdagede og anmeldte af

Øvrighederne og i Reglen ikke af Forstmændene, undtagen forsaavidt disse

paatræffe dem, naar befalede Eftersyn eller Udviisninger foretages. Jøvrigt

møder Overholdelsen af den fortiden gjældende Lovgivning om Skovenes

Vedligeholdelse endeel Vanskeligheder, som tildeels grunde sig paa Ubekjendt¬

skab med de Principer, hvorefter Regjeringen i saa Henseende gaaer frem,

og tildeels ogsaa paa en Misforstaaelse af selve Lovgivningens Bestemmelser,

navnlig forsaavidt disse angive, hvilke Skovstrækninger der skulle bevares be¬

standig som saadanne, og altsaa skulle holdes frie, ikke for conservatorisk men

for ødelæggende Hugst, samt skulle holdes i Fred for Kreaturer m. v., eller

—efter en derom brugelig kortere Benævnelse ere „Fredskove“. Ministeriet

har derfor ikke anseet det for overflødigt at fremsætte nogle Bemærkninger

angaaende den Maade, hvorpaa Samme opfatter og i fornødent Fald ved

Domstolenes Hjælp vil søge at haandhæve Lovgivningens Bestemmelser om

flere af de herhenhørende Punkter.

Fredskovsforpligtelse undergiven er, ifølge Forordningen af 27de Septbr.
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1805 § 14, med de i bemeldte § 14 og §16 anførte Undtagelser, og hvor

ikke nogen speciel Dispensation er erhvervet, enhver Strækning, hvorpaa der

ved denne Forordnings Emanation stod Overskov, hvilket ifølge Forordnin¬

gens § 6, hvor Overskov modsættes Hegnings= og Underskov, maa forstaaes

om enhver Strækning, paa hvilken der findes Træbestand af den Art, at den

allerede udgjør eller ved Tilvæxt kan komme til at udgjøre høistammede

Træer; og Spørgsmaalet er altsaa i hvert enkelt Tilfælde afhængigt af, om

Skoven kan antages at have været af denne Art i Aaret 1805, uden at

der bliver at tage Hensyn til, om det allerede dengang har været indført

eller senere er bleven indført at behandle Skoven paa den Maade, som i

Forstsystemerne kaldes Høiskovsdrift, ligesom der heller ikke bliver at tage

Hensyn til, om Skovbestanden enten dengang har været eller senere er, ved

at medhandles ilde, bragt i en daarlig Tilstand, da det nemlig, som ommeldt,

er Strækningen eller Arealet, hvilket Eieren skylder det Offentlige ei at for¬

vandle til Ager, Eng eller Græsning, men at anvende allene til Skovpro¬

duction, saa at det bliver hans Sag ved Fredning og Cultur at opelske god

Skovbestand paa Arealet, om saadan ikke fortiden derpaa findes. Det er i

saa Henseende endvidere aldeles uden Indflydelse, om Skoven er i Matriku¬

len ansat til Ager= og Engs=Hartkorn og ikke bærer Skovskyld, eftersom For¬

ordningen af 27de September 1805 ikke statuerer nogen Forskjel mellem

Skovene efter deres Skyldsætningsforhold, og eftersom de ikke ved den senere

udarbeidede og indførte nyeste Matrikul ere befriede for Ager= og Engs¬

Hartkorn, og istedetfor ansatte til Skovskyld, undtagen allene efter vedkommende

Eieres eget Ønske og Opgivende, der vel ved at fremføres tillige udgjorde

Eiernes udtrykkelige Tilstaaelse af, Jat Fredskovsforpligtelsen paahvilede Area¬

let, men uden at de Eiere, der ikke fremkom med saadant Ønske, derved

kunde unddrage sig fra Forpligtelsen. Jøvrigt vil saadan Convertering af

forhenværende Ager= og Engs=Hartkorn til Skovskyld ikke herefter kunne finde

Sted ifølge Finantsministeriets Circulære af 23de Marts 1853.

Tilladelse til Afdrivning af et eller andet Skovstykke vil herefter i Reg¬

len kun blive meddeelt paa Vilkaar at Eieren ved en formelig Declaration,

der paa hans Bekostning bliver at thinglæse, forpligter sig og efterfølgende

Eiere til inden en bestemt Frist, og efter en af vedkommende Distriktsforst¬

mand lagt Plan, at tilcultivere det afdrevne eller et andet ligesaa stort og

godt Areal samt til at taale, at de foreskrevne Culturarbeider, saafremt de

ikke maatte være fuldførte inden den bestemte Frists Udløb, af Indenrigs¬

ministeriet foranstaltes udførte paa Vedkommendes Bekostning.

Med Hensyn til Vigtigheden af at Landets Forraad af Ege= og Bøge¬

skov ikke lider Skaar ved den først i den senere Tid indførte og iøvrigt paa
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sine rette Steder høist gavnlige Naaletræcultur, vil Afdrivning af Skov af

de to førstnævnte Træarter derhos ikke kunne ventes tilladt, medmindre den

erstattes ved Culturer af de samme Træarter. Culturer af disse kunne imid¬

lertid ventes antagne som Vederlag for Bøge= og Egeskov, der overlades til

Afdrivning, ikke blot naar der præsteres reen Bøge= eller Egecultur, men

ogsaa naar der præsteres en med Naaletræ saaledes blandet Cultur, at der

deraf uden Vanskelighed kan ved hensigtsmæssige Udhugninger til sin Tid

fremstaae en reen og sluttet Bøge= eller Egeskov. Hvor reen Ege= eller

Bøgecultur strax præsteres og hvor Vederlagsarealets Jordbund derhos skjøn¬

nes at være idetmindste ligesaa god til Skovcultur som det til Afdrivning

overladte Skovstykkes, vil kun fordres lige stort Areal i Vederlag. Heller

ikke vil der, hvor Jordboniteten ei er ringere, fordres større Areal, om endog

Bøgene og Egene blandes med nogle Naaletræer, naar dette allene skeer for

end bedre at befordre hines Tilvaxt, og Naaletræculturen ikke bliver over¬

veiende. Men hvor Vederlagsarealets Jordbund er kjendelig ringere end den

hidtilværende Skovgrund, eller hvor der ifølge nogensomhelst Bevæggrund

attraaes eller behøves saa stærk Indblanding af Naaletræ, at dette bliver

overveiende, vil der fordres forholdsmæssig større Vederlagsareal, saasom 1½

Td. Land for hver Td. Land Afdrivningsareal.

Afdrivning af Bøge= og Egeskov som ikke agtes erstattet anderledes

end enten ved reen Naaletræcultur eller med saaliden deri indblandet Bøg

og Eg, at det kunde falde vanskeligt, deraf med Tiden at tilveiebringe reen

og sluttet Bøge= eller Egeskov ved Hjælp af velanbragte Udhugninger, kan

ikke ventes tilladt. Heller ikke kan den Jordbund antages til Vederlag, som

er altfor ringe til, at allerede den første Skovgeneration kunde blive nogen¬

lunde god Bøge= eller Egeskov. Ege= og Bøgecultur vil kunne ventes til¬

ladt at erstatte hinanden.

Endelig vil der ogsaa opstaae en ny Fredskovsforpligtelse i de Tilfælde,

hvor en Godseier benytter sig af den ham i Forordningen af 27de Septbr.

1805 § 11 hjemlede Ret til at indtage hele Bøndergaarde eller en Decl af

sammes Tilliggende til Skovs Fredning og Opelskning.

I de Tilfælde, hvor denne Ret benyttes, vil det selvfølgelig af Mini¬

steriet strengt blive paaseet, at det indtagne Areal virkelig og uden Ophold

behandles til Skovopelskning, og vil der navnlig blive forelagt Vedkommende

en passende kort Tidsfrist, inden hvis Udløb Arealets Tilcultivering med de

Træsorter, som efter Omstændighederne maatte ansees for passende, efter en

af Ministeriet approberet Plan, skal være fuldendt.

Hvilket herved meddeles Hr. (Tit.) til fornøden Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse.
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Under 3die Juni har Indenrigsministeren tilskrevet Amtmanden over

Amt saaledes:Ribe

Efterat Ministeriet, foranlediget af de i de offentlige Blade indførte

Beretninger samt de fra Amtmanden over Veile Amt modtagne Skrivelser,

betræffende nogle i Ribe og Veile Amter forekomne Tilfælde af Sygdom blandt

Hundene, som formeentes at være Hundegalskab, har indhentet Betænkning

fra det veterinære Sundhedsraad, skulde jeg, næst til Uddeling paa hensigts¬

mæssigste Maade i Amtet at tilstille Dem endeel Exemplarer af en af be¬

meldte Sundhedsraad udarbeidet Anviisning til at kjende den virkelige Hunde¬

galskab samt til den foreløbige Behandling af en gal Hunds Bid, tjenstlig

melde at Ministeriet vel ikke for Øieblikket finder Anledning til at fordre

Plakaten af 4de Octbr. 1815 i sin Heelhed sat i Kraft, men at det dog,

saafremt Sygdommen skulde gribe videre om sig, vil blive nødvendigt, at

Saadant skeer inden en ikke altfor lang Tid, og at navnlig den ifølge Pla¬

katens § 8 Enhver, og isærdeleshed Lægerne, paahvilende Forpligtelse behøri¬

gen indskjærpes. Indberetning om Sygdommens Fremgang imødesees“

Under s. D. er der udfærdiget en Skrivelse af lignende Indhold til

Amtmanden over Veile Amt.

Den ovenmeldte, af det veterinære Sundhedsraad, under Medvirkning

af det Kongelige Sundhedscollegium, affattede Anviisning til at kjende

den virkelige Hundegalskab samt til den foreløbige Behand¬

ling af en gal Hunds Bid lyder saaledes:

De Kjendetegn, som charakterisere Hundegalskaben, ere forskjellige, efter¬

som Sygdommen viser sig som den rasende eller den stille Hundegalskab.

Til den rasende Galskab hører en usædvanlig Adfærd og ængstelig Uro hos

Dyret, der løber, som i forstyrret Tilstand, frem og tilbage, søger at foran¬

dre Lrie og griber enhver Leilighed for at komme ud, men, naar det er skeet,

gjerne vender strax tilbage; undertiden streifer den dog længere bort fra

Hjemmet; den lystrer i Begyndelsen af Sygdømmen sin Herre, senere der¬

imod mindre og mindre; den taber Ædelysten, føker Ulyst til de vante faste

Fødemidler, men viser Tilbøielighed til at nyde flydende Ting og nedsluger

undertiden usædvanlige Gjenstande; stundom opkaster den en guulbruun Sliim,

blandet med de ufordøielige Ting, den har nedslugt; den lider almindelig af

haardnakket Forstoppelse; afgaae Excrementer, ere de mørke og tynde. Dyret

søger Eensomhed og findes ofte liggende paa afsides Steder; tiltales den

med haarde Ord eller trues den, begynder den at knurre, viser Tænder og

snapper efter Gjenstande, som ere i Nærheden af den, og selv efter sin Herre;

andre Hunde og Mennesker nærmer den sig undertiden lumsk og bider plud¬

selig med mere eller mindre Heftighed; undertiden snapper den i Luften, som
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efter Fluer; Stemmen forandres til en eiendommelig hæs Tuden eller Hylen.

I Begyndelsen løber den omkring og snuser; efter nogle Dages Forløb bliver

den svagere især i Bagdelen, Gangen bliver vaklende, Halen nedhængende

Øinene røde og matte, og Haarene tabe deres Glands.

Viser Sygdommen sig som den stille Hundegalskab, da er Hunden

mere modfalden, viser ingen Tilbøielighed til at løbe bort, men ligger rolig

hen; Gangen er meget mat, Underkjæben hænger slap ned fra Overkjæben,

Munden er saglende, og Dyret kan ikke synke. Den viser mindre Tilbøie¬

lighed til at bide, almindelig kun naar den tirres; den har Vanskelighed ved

at faae Kjæberne sammen; Stemmen er forandret paa samme Maade som

ved den rasende Galskab, men den høres sjældnere.

Naar et Menneske er bidt af en Hund, som befrygtes at lide af Hunde¬

galskab, bør Lægehjælp øieblikkelig søges, og dersom denne ikke strax kan er¬

holdes, bør Saaret flittigt udvadskes med Chlorvand (Blegvand), og, hvor

saadant ikke haves, med lunkent Vand; Saaret bør desuden udsuges med

Vindkopper. Boer Lægen længere borte, eller vil det af anden Grund vare

længere Tid, før han kan komme tilstede, bør Saaret pensles omhyggeligt

med Salpetersyre (Skedevand).

Under 31te Mai sidstl. har Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse af Forholdsregler til Jagttagelse for Førerne af

Damp= og Seilskibe, der møde hinanden:

For at forebygge Paaseiling og for saavidt muligt at forhindre de Ulyk¬

kestilfælde, som deraf følge, bekjendtgjøres ifølge Hans Majestæts allerhøieste

Bemyndigelse herved for alle Vedkommende:

1.

Naar tvende Dampskibe, der komme hinanden imøde, vilde, ved at ved¬

blive deres respective Courser, komme hinanden saa nær, at Paaseiling kan

befrygtes, have begge Skibe itide at dreie af til Styrbord, saa at de pas¬

sere hinanden paa Bagbords Side; de have følgelig begge at lægge Roret

Bagbord.

Det er dog en Selvfølge, at naar Skibene, ved ikke itide at have iagt¬

taget denne Regel, maatte være komne hinanden saa nær, at Faren for Paa¬

seiling er overhængende, maa Skibsførernes Sømandsskab afgjøre, om Ski¬

benes øieblikkelige Stilling fordrer at afvige fra den givne Regel ved at

bakke eller at lægge Roret den modsatte Vei; men enhver af de Paagjæl¬

dende bliver da ansvarlig for sin Handlemaade ved saadan Leilighed.

2.

Komme tvende Dampskibe hinanden imøde, hvor Farvandet paa et eller
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andet Sted er saa snevert, at de ei uhindret kunne passere hinanden uden

at Sammenstød er at befrygte, saa skal det Skib, som gjennem det Snevre

af Løbet vil have at styre en Cours, der er imellem Øster igjennem Syd

indtil Vester incl., eller, dersom det er paa en Flod, det Skib, der gaaer

imod Strømmen, holde sig udenfor Snevringen eller vige tilbage derfra,

indtil det andet Skib er passeret.
3.

Skeer Ankomsten til et saadantFarvand i Mørke eller Taage, saa at

det snevre Løb ikke kan oversees, bør Dampskibet, hvilkensomhelst Cours det

styrer, førend det løber ind give sin Ankomst tilkjende ved Blaalys eller

Kanonskud.
4.

Naar Føreren af et Dampskib i stærk Taage vedbliver at gaae, er han

pligtig til at mindske Farten, lyde med Skibsklokken og holde skarp Udkig

for derved at forebygge Paaseiling.
5.

Dampskibe skulle altid, da de ere at betragte som Skibe gaaende for

aaben Vind, vige af Veien for Seilskibe, der seile bi de Vind.

6.

Kommer et Seilskib seilende for Vinden eller rumskjøds og et Damp¬
skib hinanden imøde og styrende modsatte Courser, bør de i Reglen begge itide

dreie af for hinanden til Styrbord, altsaa lægge Roret Bagbord.
7.

Naar tvende Seilskibe komme hinanden imøde, seilende bi de Vind hver
over sin Boug, da skal det Skib, som har Bagbordshalse, holde af.

8.

Ethvert Dampskib, som er under Damp, skal fra Solnedgang til Sol¬

opgang og enten det er Hjul= eller Skrueskib, i alle Farvande og under

alle Omstændigheder føre en Lanterne med klart Lys paa Fortoppen, en Lan¬

terne med grønt Lys om Styrbord Side, og en Lanterne med rødt Lys om

Bagbord Side.

Fyret paa Toppen skal kunne sees i en Afstand af idetmindste 1½ Miil

i sigtbart Veir og Lanternen skal være indrettet til at vise et eensartet ubrudt

Lys over en Bue af Horizonten af 20 Compasstreger a: fra ret forud til

2 Streger agten for tvers paa hver Side af Skibet.

De farvede Sidefyr skulle kunne sees i en Afstand af idetmindste ⅓
Miil, og Lanternerne skulle være indrettede til at vise et eensartet og ubrudt

Lys over en Bue af Horizonten af 10 Compasstreger o: fra ret forud til

to Streger agten for tvers paa hver Side af Skibet.Sidefyrene skulle

derhos være forsynede med Skjærme indenbords af idetmindste treFods

Længde, for at forhindre dem fra at sees fra den modsatte Boug. Disse

Skjærme skulle være anbragte langskibs paa den indre Kant af Sidefyrene.

Til Oplysning om foranstaaende Reglers Anvendelse følger hermed en

nærmere Forklaring desangaaende.
9.

Ethvert Seilskib, som er under Seil eller bliver bugseret af et Damp¬

skib, skal, naar det nærmer sig et andet Skib mellem Solnedgang og Sol¬

opgang, vise en Lanterne med hvidt Lys paa saadant et Sted, at det bedst

kan sees af det andet Skib, og saa tidligt at Paaseiling derved kan undgaaes.

Som Følge af Ovenstaaende skal paa ethvert Seilskib, som er under Seil,
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fra Solnedgang til Solopgang være en tændt Lanterne med hvidt Lys i
Beredskab.

Denne Lanterne skal være paa Dækket i en Ballie.
10.

Saavel Dampskibe som Seilskibe der ere tilankers paa Rheder eller

lignende Steder, hvor Skibe kunne komme ind for at ankre, eller i Farvande

hvor der er Ankerplads, men dog Skibe kunne passere om Natten, skulle fra
Solnedgang til Solopgang føre en Lanterne med hvidt Lys paa et saadant

Sted, at det kan sees hele Horizonten rundt.

Denne Bestemmelse kommer dog ikke til Anvendelse paa de Steder,

hvor andre Forskrifter med Hensyn til Signal=Lanterner ere gjældende, og skal
det navnlig i de til den danske Stat hørende Farvande fortiden ikke være

tilladt at anvende Bestemmelsen paa følgende Steder:

1) i Farvandet Syd efter Dragør Fyrskib indtil 1 Miil fra samme;

i Læssø Rende samt 1 Miil Syd og Nord for det der beliggende2)

Fyrskib
3) paa Kjøbenhavns Rhed samt Kongedybet fra Prøvestenen og Nord efter

indtil en Linie imellem Stubbetønden og den nordre Tønde paa Mid¬

delgrunden;

paa Elben og i dens Munding i Sigte af Fyrskibet; og4)

i Mundingen af Eideren i Sigte af Fyrskibet.5)

Ethvert Skib, som ligger tilankers paa de her nævnte Steder, skal

derimod have en tændt Lanterne med hvidt Lys i Beredskab fra Solnedgang

til Solopgang for at vise for passerende Skibe; denne Lanterne skal være
paa Dækket i en Ballie.

11.

Disse Bestemmelser træde istedetfor Bekjendtgjørelserne af 9de August

1844 og 7de Juni 1849.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged og Byskriver i Ny¬

kjøbing samt Herredsfoged og Herredsskriver i Nørre og Sønder Herreder

paa Morsø. Embedets Indtægter have efter Gjennemsnit af de 5 Aar fra

1849 til 1853 udgjort 3800 a 3900 Rd. aarlig, hvorunder Indtægt af

7 a 8 Tdr. Land Embedsjorder c. 90 Rd. og Godtgjørelse for Dommer¬

Skriverkorn 324 Rd. 33 ß. Udgifterne til Contoirhold m. m. anslaaesog

til 1000 Rd. aarlig. Opslaaet vacant den 9de Juni.
Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som Første¬

lærer ved Borgerskolen i Mariager. I Forbindelse med det i denne Tidende

Nr. 29 og 30 S. 453 meddeelte Opslag om Vacancen i dette Embede be¬

mærkes, at ifølge senere Indberetning fra vedkommende Skoledirection er

Communen villig til at overtage Udredelsen af den Pension, der skulde sva¬

res af Embedet, under Forudsætning af, at den, der beskikkes i dette, kan

paatage sig at undervise i Tydsk.

Kyndby og Krogstrup Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum

1192 Rd. Ny Ansættelse 298 Rd. Sæby og Gjershøi Sognekald i

Sjællands Stift. Reguleringssum 972 Rd. Ny Ansættelse 243 Rd.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Roes¬

kilde. — Opslaaede vacante den 9de Juni.
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Postmester=Embedet i Eckernförde, som kanUnder Krigsministeriet.

ansøges af Officerer i Armeen. Med Embedet er forbundet en aarlig Gage

af 1200 Rd., og til Contoirhold 600 Rd. aarlig, og stilles for de med

Embedet forbundne Oppebørsler, forinden dets Tiltrædelse, en Sikkerhed af

3800 Rd. i anordningsmæssige Effecter.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.Diaconatet i

Schwabstedt under Husum Provsti. Indtægterne bestaae i: fri Bolig med

Have; Benyttelsen af Embedsjorden, der udgjør 3 Tdr. god Marskland og

14 Tdr. deels let Geestland deels sumpig England; 3 Tdr. 1 Skp. Rug,

21 Tdr. 1 Skp. Byg, 10 Skpr. Havre, samt aarlig 6 Frikjørsler til Hu¬

sum, og hvert andet Aar 6 Læs Gjerdsel; Gage 23 Rd. 22 ß.; Renter

117 Rd.; salarium sixum 21 Rd. 16 ß.; „Mariengeld“ 19 Rd. 19 ß.

Accidentser c. 50 Rd. Den samlede Indtægt kan efter en Gjennemsnitsbe¬

regning for de sidste 6 Aar anslaaes til c. 650 Rd. aarlig. Enkesæde med

Jord haves. De Kgl. Skatter have i 1853 beløbet sig til 15 Rd. 16 ß.

Kirke= og Skolesproget er tydsk.

Ansøgninger om dette Embede, der besættes ved Valg efter foregaaende

Præsentation af Kirkecollegiet, indsendes til dette inden 6 Uger fia den

27de Mai at regne, ledsagede af de fornødne Vidnesbyrd.

Under Cabinetssekretariatet. En Cancellisipost med en aarlig Gage

af 400 Rd. Ansøgninger om denne Post, stilede til Hs. Majestæt Kongen,

indsendes til Cabinetssekretariatet inden 3 Uger fra den 8de Juni d. A.

at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Resen og Humlum Sognekald i Ribe Stift. Indtægter: 1) Korntien¬

den af Kaldets 268 Tdr. 7 Skpr. 21 Alb. tiendeydende Hartkorn udgjør

39 Tdr. 7 Skpr. Rug, 62 Tdr. 4 Skpr. Byg og 136 Tdr. Havre. Qvæg¬

tienden er heri indbefattet. 2) Smaaredsel: 20 Ol Æg, 4 Lpd. Smør og
12 Lpd. Ost. 3) Offer og Accidentser 170 Rd. 4) Præstegaarden staaer

for Hartkorn 6 Tdr. 7 Skr. 2 Fdk. 1 Alb., og giver et aarligt Nettopro¬

venu af 250 Rd. Ildebrændsel haves. 5) Renter af Kaldets Midler, inel.

Bankactieudbytte, 83 Rd. — Udgifter: 1) Skatterne ere opgivne til 93 Rd.

2) Expenser 16 Rd. 3) Til Præstekaldet paa Venø 1 Td. Rug og 2 Tdr.

Byg efter 10 Aars Kapitelstaxt.

Befordringer og Afgang.
Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 26de Mai

er Sognepræst for Neukirchen Menighed i Flensborg Provsti C. E. Carstens

allernaadigst udnævnt til Hovedpræst i Garding, og første ordineret Catechet

ved Bremerholms Menighed i Kjøbenhavn C. A. Henningsen til Sognepræst

for Oeversee Menighed i Flensborg Provsti. Under 2den Juni ere Overfør¬

ster for Haderslev Inspection J. F. C. Wegener, Ridder af Dannebroge,

Overførster for Flensborg Inspection, Kammerjunker W. v. Moltke, og Over¬

førster for Gottorp Inspection, Forst= og Iagtjunker T. H. v. Bjelke aller¬

naadigst udnævnte til Forstmestere, med Rang Nr. 9 i 3die Klasse af Rang¬

forordningen. Under s. D. er Valget af Farver M. Barkentien til Raadmand

i Haderslev allernaadigst stadfæstet.

Kjobenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 11te Juni sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmerne

Holsten og Lauenborg udkommet følgende Derordnung, betreffend die

Derfassung des Herzogthums Holstein:

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark,

u. s. w., Thun kund hiemit: Nachdem Wir mittelst Unserer Allerhöchsten

Bekannimachung vom 28sten Januar 1852 Unsere Allerhöchsten Entschließun¬

gen in Betreff der Ordnung der Verhältnisse Unserer Monarchie und ihrer

verschiedenen Theile und der demnächstigen Einführung einer gemeinschaftlichen

Verfassung zum Zwecke der Behandlung der gemeinschaftlichen Angelegenhei¬

ten verkündet, rücksichtlich Unseres Herzogthums Holstein insbesondere auch

die Allerhöchste Zusicherung ertheilt haben, daß demselben eine ständische

Vertretung mit beschließender Befugniß in den zu ihrer Wirksamkeit gehö¬

renden Gegenständen verliehen werden solle, haben Wir, zur Erfüllung dieser

Unserer Allerhöchsten Zusage, die provinzialständische Vertretung und Ver¬

fassung Unseres Herzogthums Holstein, unter Vorbehalt der von Uns be¬

absichtigten Einführung einer gemeinschaftlichen Verfassung für Unsere Mo¬

narchie, so wie der aus Unserem Verhältnisse als Mitglied des Deutschen

Bundes für Unser Herzogthum Holstein sich ergebenden Rechte und Pflich¬

ten, durch eine Allerhöchste Verordnung festzustellen Uns Allerhöchst bewogen

gefunden.

Nach hierüber eingezogenem Gutachten Unserer getreuen Provinzial¬

stände des Herzogthums Holstein gebieten und befehlen Wir demnach wie

folgt:
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Tit. I.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Unser Herzogthum Holstein bildet einen selbstständigen Theil der Unse¬

rem Königlichen Scepter untergebenen Dänischen Monarchie und ist mit der¬

selben durch das unter dem 31sten Juli v. I. von Uns erlassene Thron¬

folgegesetz für die Dänische Monarchie auf immer vereinigt.

Die Ausübung Unserer souverainen Regierungsgewalt in Unserem Her¬

zogthum Holstein wird in Betreff seiner besonderen Angelegenheiten durch

nachstehende Vorschriften näher bestimmt.

§ 2.

Die Verhältnisse Unseres Herzogthums Holstein, welche sich aus der

Wahrnehmung Unserer Rechte und Pflichten als Mitglied des Deutschen

Bundes für Unsere Herzogthümer Holstein und Lauenburg ergeben, bleiben

unverändert.

§ 3.

Hinsichtlich derjenigen Angelegenheiten, welche nach Unserer Allerhöch¬

sten Bekanntmachung vom 28sten Januar 1852 zu dem amtlichen Wirkungs¬

kreise Unseres Ministeriums für die auswärtigen Angelegenheiten, Unseres

Finanzministeriums, Unseres Kriegsministeriums und Unseres Marineministe¬

riums gehören, soll Unser Herzogthum Holstein mit den übrigen Bestandthei¬

len Unserer Monarchie eine gemeinsame Gesetzgebung und Verwaltung haben.

Dasselbe gilt in Betreff der Gesetzgebung hinsichtlich der Aushebung zum

Kriegsdienste in Unserem Heer und auf Unserer Flotte, sowie rücksichtlich der

Stellung von Pferden für das Heer, und des militairischen Einqvartie¬

rungswesens.

Zu den Kosten Unserer Hofhaltung, den Apanagen der Mitglieder Un¬

seres Königlichen Hauses, den Ausgaben für Unseren Geheimen=Staatsrath,

den für die Verwaltungszweige der vier vorgedachten Ministerien, soweit sie

gemeinschaftliche Angelegenheiten betreffen, und für die Unterhaltung gemein¬

schaftlicher öffentlicher Anstalten erforderlichen Ausgaben, insofern dieselben

nicht durch die gemeinschaftlichen Einnahmen, nämlich den Ertrag der Do¬

mainen und Forsten, des Zolls, der Branntwein=Productions=Abgabe, des

Postwesens, der Lotterie, der Staatsactiva und der verschiedenen gemein¬

schaftlichen Intraden gedeckt werden können, trägt Unser Herzogthum Holstein

nach dem durch die gemeinschaftliche Verfassung festzusetzenden Verhältnisse

bei. Bis dahin fallen auf Unser Herzogthum Holstein 23 Procent der ge¬

meinschaftlichen Ausgaben. Würden die Intraden Unseres Herzogthums

Holstein nicht ausreichen, um damit neben den für dieses Herzogthum er¬



515

forderlichen besonderen Ausgaben den auf dasselbe fallenden Antheil an den

gemeinschaftlichen Ausgaben zu decken, so ist die daran fehlende Summe

von Unserem Herzogthum Holstein allein aufzubringen. Die desfällige Ver¬

fügung werden Wir der Versammlung der Provinzialstände Unseres Herzog¬

thums Holstein, welche indessen in diesem Falle nur über die Art der Auf¬

bringung, nicht aber über den Betrag der aufzubringenden Summe selbst,

einen Beschluß zu fassen hat, mit einer Nachweisung darüber vorlegen lassen,

daß von den übrigen Theilen Unserer Monarchie die Aufbringung des nach

dem festgesetzten Maßstabe auf sie fallenden Antheils an den gemeinschaft¬

lichen Ausgaben gefordert ist.

Wenn Zweifel darüber entstehen, ob eine Einnahme oder Ausgabe zu

den gemeinschaftlichen Einnahmen oder Ausgaben der ganzen Monarchie oder

zu den besonderen des Herzogthums Holstein gehört, so ist diese Frage bis

weiter nach den betreffenden Positionen des Budgets für das Finanzjahr

1853—54 zu entscheiden.

Dasselbe Verhältniß wird gleichfalls hinsichtlich der zum Dienste in

Unserem Heer zu stellenden Mannschaft in Friedenszeiten zur Richtschnur

dienen.

§ 4.

Hinsichtlich derjenigen Holsteinischen Angelegenheiten, welche nach Un¬

serer Allerhöchsten Bekanntmachung vom 28sten Januar 1852 zu dem amt¬

lichen Wirkungskreise Unseres Ministeriums für die Herzogthümer Holstein

und Lauenburg gehören, hat Unser Herzogthum Holstein seine eigene Gesetz¬

gebung und Verwaltung. Die in Gemäßheit der Bundesverfassung von der

Deutschen Bundesversammlung gefaßten Beschlüsse sind insoferne sie das

ganze Bundesgebiet betreffen, auch für Unser Herzogthum Holstein gültig und

erhalten durch ihre Publication in demselben gesetzliche Kraft.

§ 5.

Die Evangelisch=Lutherische Kirche ist die Landeskirche Unseres Herzog¬

thums Holstein. Ihre Einkünfte dürfen nicht geschmälert, nur zu den Zwecken

dieser Kirche verwendet und sollen, insoweit es zu deren vollständigerer Er¬

füllung erforderlich ist, aus den Intraden des Herzogthums ergänzt werden.

Die Geistlichen dieser Kirche sollen an der Beaufsichtigung und Verwaltung

des Schul- und Armen=Wesens auch in Zukunft in angemessener Weise

Theil nehmen.

§ 6.

Das durch Geburt oder Naturalisation begründede Unterthanenverhältniß

in Unserem Herzogthum Holstein kann auf den Antrag des Betheiligten nur

durch Allerhöchste Resolution aufgehoben werden.



516

§ 7.

Herzogthum Holstein hat das Recht, sichJeder Unterthan in Unserem

unter Beobachtung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen mit Bitten und

Beschwerden, dieselben mögen allgemeine öffentliche oder Privatangelegenhei¬

ten betreffen, an Uns, an Unsere Ministerien, an die Versammlung der Pro¬

vinzialstände oder an seine Obrigkeit zu wenden. Zur gemeinsamen münd¬

lichen oder schriftlichen Vorbringung eines, öffentliche Angelegenheiten betref¬

fenden, Anliegens (Petition, Adresse) dürfen nur die verfassungsmäßigen

Vertreter einer gesetzlich anerkannten Corporation, und auch nur dann, sich

vereinigen, wenn der Gegenstand des Anliegens nicht eine allgemeine Lan¬

desangelegenheit ist, sondern lediglich das besondere Interesse der von den

Bittstellern vertretenen Corporation betrifft. Abgesehen von diesem letzteren

Falle ist jede Vereinigung zu dem gedachten Zwecke sowie die Unterzeich¬

nung einer geschriebenen, gedruckten oder lithographirien Eingabe, welche eine

öffentliche Angelegenheit betrifft, strafbar.

§ 8.

Den Gerichten in Unserem Herzogthum Holstein steht es nicht zu, über

die Rechtmäßigkeit einer von Seiten einer Regierungs=, obrigkeitlichen, oder

Polizeibehörde getroffenen Maßregel ein Urtheil zu fällen, insoferne nicht

specielle gesetzliche Bestimmungen oder Allerhöchste Resolutionen eine Ausnahme

hievon zulassen. Einjeder, welcher sich durch eine solche Maßregel beeinträch¬

tigt hält, kann sich mit seiner desfälligen Beschwerde an Uns oder die be¬

treffende obere Behörde wenden, wird aber dadurch nicht der Verpflichtung

entbunden, den Anordnungen, über welche er sich beschweren zu müssen

glaubt, bis zur ausgemachten Sache gebührliche Folge zu leisten. Jeder

vorsätzliche Ungehorsam wider eine solche Anordnung ist strafbar, und wird

die Strafe nach richterlichem Ermessen bestimmt. Würden aber zwischen den

richterlichen und administrativen Behörden selbst Conflicte rücksichtlich ihrer

Competenz entstehen, so wollen Wir es Uns vorbehalten haben, die betref¬

fenden Entscheidungen in Unserem Geheimen=Staatsrath abzugeben.

Tit. II.

Von der Versammlung der Provinzialstände.

§ 9.

Die Versammlung der Provinzialstände Unseres Herzogthums Holstein

bildet das gesetzliche Organ der verschiedenen Stände in demselben und be¬

steht aus:

1. dem jedesmaligen Besitzer der Fürstlich=Hessensteinischen Fideicommiß¬

güter, insofern derselbe das 25ste Jahr zurückgelegt und freie Disposttions¬
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befugniß hat. Es ist demselbengestattet, sich durch einen wählbaren Be¬

sitzer eines größeren Guts, welcher nicht schon Mitglied der ständischen Ver¬

sammlung ist, vertreten zu lassen;

2. fünf von der Geistlichkeit des Herzogthums Holstein aus ihrer Mitte,

in fünf geistlichen Wahldistricten gewählten Abgeordneten (Anhang Litr. B);

3. vier von dem Verbitter des adelichen Convents zu Itzehoe, den

Pröbsten der Convente zu Preetz und Uetersen und den Mitgliedern der

Holsteinischen Ritterschaft aus ihrer Mitte gewählten Abgeordneten (Wahlort

Itzehoe);

4. neun von den Besitzern adelicher und anderer größerer Güter zu

einem Steuerwerth von wenigstens 50,000 Rth. aus ihrer Mitte gewählten

Abgeordneten (Wahlort Itzehoe);

5. sechszehn kleineren Landbesitzern, gewählt in 16 Wahldistricten (An¬

hang A der Verordnung vom 15ten Mai 1834);

6. fünfzehn Einwohnern der Städte und Flecken, gewählt in 12 Wahl¬

districten (Anhang B der Verordnung vom 15ten Mai 1834).

Endlich wollen Wir dem akademischen Consistorio der Kieler Universttät

gestatten, unter Leitung des jedesmaligen Rectors der Universität ein Mitglied

aus seiner Mitte zu wählen.

§ 10.

Die ständische Versammlung tritt zusammen, wenn Wir selbige einbe¬

rufen. Regelmäßig wird dies in jedem dritten Jahre geschehen, so daß zwei

Versammlungen in jede Wahlperiode fallen, außerordentlich aber, so oft Wir

es den Umständen nach für erforderlich halten.

In dem Einberufungspatent werden Wir die Dauer der Versammlung

bestimmen.

§ 11.

In Betreff derjenigen Holsteinischen Angelegenheiten, welche zu dem

amtlichen Wirkungskreise Unseres Ministeriums für die Herzogthümer Hol¬

stein und Lauenburg gehören, sollen Veränderungen in der Gesetzgebung

(verglichen jedoch § 3) nicht anders, als nach vorgängiger Zustimmung der

Versammlung der Provinzialstände vorgenommen werden, und ist in den

betreffenden Verfügungen auf die ertheilte ständische Zustimmung ausdrücklich

Bezug zu nehmen.

§ 12.

Hinsichtlich der nach Unserer Allerhöchsten Bekanntmachung vom 28sten

Januar 1852 von Unserem Minister für das Herzogthum Schleswig und

Unserem Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg collegialisch

zu behandelnden, Unseren Herzogthümern Schleswig und Holstein gemein¬
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schaftlichen nicht politischen Einrichtungen und Anstalten, sollen Veränderun¬

gen in der Gesetzgebung, mit Ausnahme jedoch des Eidercanal=Zolltarifs

nur nach vorgängig eingezogenem Gutachten der Versammlung der Provin¬

zialstände Unseres Herzogthums Holstein eintreten. Insoferne diese Verän¬

derungen eine Vermehrung der bisherigen, gesetzlich festgestellten Ausgaben

mit sich führen, wird die Versammlung in Betreff der Aufbringung des auf

Unser Herzogthum Holstein fallenden Antheils dieser Ausgaben, vorbehältlich

Unserer Allerhöchsten Genehmigung, einen Beschluß fassen.

§ 13.

Wir behalten es Uns vor, ausnahmsweise in dringenden Fällen, wenn

die Provinzialstände nicht versammelt sind und ihre Einberufung nicht so

schnell Statt finden könnte, wie die Umstände es erheischen würden, auch

ohne ihre vorgängige Zustimmung die erforderlichen Verfügungen, mit Aus¬

nahme von organischen Gesetzen, provisorisch zu erlassen, welche jedenfalls

solange Gesetzkraft behalten, bis rücksichtlich ihrer ein verfassungsmäßiger Be¬

schluß gefaßt worden ist. Die Gesetzeskraft dieser provisorischen Verfügungen

hört aber auf, insoweit nicht rücksichtlich ihrer ein zustimmender ständischer

Beschluß hinzutritt.

§ 14.

Wenn nach dem Erachten der Versammlnng der Provinzialstände zur

Erlassung einer solchen provisorischen Verfügung ein dringender Grund nicht

vorhanden gewesen ist fo soll die Versammlung befugt seyn, diese Frage

durch ihren Präsidenten vermittelst einer wider Unseren Minister für die

Herzogthümer Holstein und Lauenburg anzustellenden Klage Unserem Ober¬

appellationsgericht für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg zur Ent¬

scheidung vortragen zu lassen. Das Oberappellationsgericht hat diese Ent¬
—

scheidung nach vorgängiger mündlicher und öffentlicher Verhandlung der

Sache abzugeben. Fällt die Entscheidung zum Nachtheil des Ministers aus,

so soll dieser sein Amt verbrochen haben.

§ 15.

Die Sitzungen der Versammlung der Provinzialstände sind öffentlich.

Auf Verlangen Unseres Commissarius, oder auf Anordnung des Präsidenten

der Versammlung, welcher einem desfälligen Antrage von wenigstens 10 Abge¬

ordneten Statt zu geben hat, muß die Entfernung der Zuhörer verfügt werden.

Die Beschlüsse der Versammlung werden durch einfache Stimmenmehr¬

heit gefaßt; findet Parität der Stimmen Statt, so giebt der Präsident der

Versammlung durch seine Stimme den Ausschlag.

§ 16.

Die Versammlung der Provinzialstände ist befugt, Veränderungen in
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der Gesetzgebung in Betreff derzu ihrem Wirkungskreise gehörenden Gegen¬

stände bei Uns allerunterthänigstzu beantragen.

17.§

Gleichfalls soll die Versammlung der Provinzialstände zur Einreichung

und Unterstützung von Vorschlägen, Anträgen und Beschwerden in Betreff

solcher Verwaltungsmaßregeln in Unserem Herzogthum Holstein befugt seyn,

welche zu dem amtlichen Wirkungskreise Unseres Ministeriums für die Her¬

zogthümer Holstein und Lauenburg gehören. Auf solche, sowie auf die im

vorstehenden Paragraphen erwähnten, Eingaben werden Wir der Versamm¬

lung der Provinzialstände, insofern sie noch vereinigt ist, sonst aber der näch¬

sten Versammlung der Provinzialstände bei ihrer Eröffnung Unsere Aller¬

höchste Entschließung eröffnen lassen.

§ 18.

Endlich wollen Wir der Versammlung der Provinzialstände, unter Vor¬

behalt Unserer Allerhöchsten Genehmigung, die Befugniß beilegen, gemein¬

nützige öffentliche Anstalten und Einrichtungen in Unserem Herzogthum Hol¬

stein zu treffen, durch Ausschüsse aus ihrer Mitte, unter der Oberaufsicht

Unseres Ministeriums für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg, ver¬

walten zu lassen, und zur Deckung der damit verbundenen Kosten die Aus¬

schreibung von Beiträgen und die Contrahirung von temporairen Anleihen

zu beschließen; in diesem letzteren Falle muß zugleich wegen der Aufbringung

der zur Verzinsung der Anleihen, sowie zu deren Tilgung erforderlichen Geld¬

mittel ein Beschluß gefaßt werden.

19.§

Zur Theilnahme an den Wahlen der Abgeordneten zu der Versamm¬

der Provinzialstände ist erforderlich:lung

1. Das Indigenatrecht oder zehnjähriger ununterbrochener Aufenthalt

in Unseren Landen.

2. Vollendung des 25jährigen Lebensalters zur Zeit der Wahl.

3. Unbescholtener Ruf. Wer durch ein gerichtliches Erkenntniß seine

Ehre, sein Amt oder sein Bürgerrecht verloren hat, oder wer zu Strafar¬

beiten schuldig befunden, oder wer wegen eines Verbrechens in Criminalun¬

tersuchung gezogen und wegen dieses Verbrechens nicht gänzlich freigesprochen

worden, ist von der Wahlberechtigung ausgeschlossen.

4. Freie Dispositionsbefugniß. Wer gerichtlich zur Verwaltung seines

Vermögens sür unfähig erklärt ist, oder freiwillig sich derselben begeben hat,

wer in dem der Wahl vorhergehenden zweijährigen Zeitraum in einem Privat¬

Dienstverhältniß gestanden, ohne seinen eigenen Heerd zu haben, wer irgend
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eine Unterstützung vom Armenwesen erhalten und nicht erstattet hat, ist von

der Theilnahme an den Wahlen ausgeschlossen.

5. Ununterbrochener Aufenthalt, während der zwei letzten Jahre vor

der Wahl, innerhalb des betreffenden Wahldistricts. Es leidet diese Bestim¬

mung indeß keine Anwendung auf diejenigen welche zur Erfüllung ihrer

Wehrpflicht, sey es im stehenden Heer oder auf der Flotte, aus dem betref¬

fenden Wahldistrict entfernt gewesen sind. Auch werden Geschäfts= und

Vergnügungsreisen als Unterbrechungen des Aufenthalts, solange sie mit

einer Veränderung des Wohnsitzes nicht verbunden sind, nicht angesehen.

6. Für die großen Gutsbesitzer, außer den vorgedachten Bedingungen

Nr. 1— 5, eigenthümlicher oder sideicommissarischer Besitz eines adelichen

Gutes oder eines ländlichen Grundstücks von wenigstens 50,000 Rth. Steuer¬

werth zur Zeit der Wahl.

Für die Bewohner der städtischen aus den Städten, Flecken und7.

den ihnen gleichgestellten Ortschaften des Herzogthums Holstein gebildeten

Wahldistricte, außer den unter Nr. 1—5 angeführten Bedingungen, der

eigenthümliche Besitz eines wenigstens zu 800 Rth. in der Brandcasse ver¬

sicherten oder zur Haussteuer taxirten Grundstücks und entweder das Bür¬

gerrecht, oder der Betrieb eines bürgerlichen Nahrungzweiges, oder der Land¬

wirthschaft für eigene Rechnung innerhalb des betreffenden Wahldistricts zur

Zeit der Wahl.

8. Für die Bewohner der ländlichen Wahldistricte, außer den unter

Nr. 1—5 aufgeführten Bedingungen, der eigenthümliche, oder auf Erbpacht

oder Erbfeste beruhende Besitz eines innerhalb des betreffenden Wahldistricts

belegenen ländlichen, wenigstens zu 800 Rth. zur Grund= und Benutzungs¬

steuer taxirten Grundstücks.

9. Für die Abgeordneten der Holsteinischen Ritterschaft sind die sub

1—5 aufgeführten Bedingungen erforderlich.

10. Für die Abgeordneten der Geistlichkeit und der Kieler Universität

ist freie Dispositions=Befugniß (Nr. 4) erforderlich.

§ 20.

Wer dem Vorstehenden nach in einem Wahldistrict wahlberechtigt ist

und sich zur christlichen Religion bekennt, der ist auch in demselben Wahl¬

districte, aber auch nur in diesem, wählbar.

§ 21.

Diejenigen, welchen von Uns eine Allerhöchste Bestallung oder Confir¬

mation zur Wahrnehmung öffentlicher Geschäfte verliehen ist, bedürsen, mit

Ausnahme der gewählten Abgeordneten der Geistlichkeit und der Universität

zur Annahme einer auf sie gefallenen Wahl, Unserer Allerhöchsten Erlaubniß
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und haben für die Verwaltung ihrer Amtsgeschäfte, insofern es deren wäh¬

rend ihrer Theilnahme an der Versammlung der Provinzialstände bedarf,

auf die von ihren Vorgesetzten für erforderlich erachtete Weise und auf ihre

eigenen Kosten Sorge zu tragen. — Die letztere Bestimmung findet auch auf

Communalbeamte, die zu Abgeordneten gewählt werden möchten, die gleiche

Anwendung. Die Mitglieder Unseres Appellationsgerichts für die Herzog¬

thümer Holstein und Lauenburg sind mit Rücksicht auf die im § 14 ent¬

haltene Bestimmung, nicht wählbar.

§22.

Im Uebrigen dienen in Betreff der Wahlen der Abgeordneten zur Ver¬

sammlung der Provinzialstände, sowie hinsichtlich der Bestreitung und Auf¬

bringung der durch die Wahlen und die Ständeversammlung verursachten

Kosten und des in dieser Versammlung zu befolgenden Geschäftsganges die

betreffenden Vorschristen der Verordnung vom 15ten Mai 1834 zur Richt¬

schnur welche zu dem Ende mit den durch die gegenwärtige Verordnung

erforderlich gewordenen Modificationen im Anhange Litr. A zusammengestellt

worden sind.

§ 23.

Das allgemeine Gesetz vom 28sten Mai 1831, insoweit dasselbe Unser

Herzogthum Holstein betrifft, wird hiemit aufgehoben.

§ 24.

Etwanige Abänderungen der in der gegenwärtigen Verordnung und in

ihren Anhängen enthaltenen Vorschriften, mit Ausnahme jedoch der von dem

Wirkungskreise der Provinzialstände ausgeschlossenen Bestimmungen der §§

1—6, sollen wie andere Veränderungen in der Gesetzgebung Unseres Her¬

zogthums Holstein (§ 11) behandelt werden, durch provisorische Verfügungen

aber nicht herbeigeführt werden können.

Wornach sich männiglich allerunterthänigst zu achten.

Anhang Litr. A.

Zusammenstellung der den erforderlichen Modificationen unterzogenen

Vorschriften der Verordnung vom 15ten Mai 1834 und der späteren in

Betreff der ständischen Verhältnisse im Herzogthum Holstein erlassenen noch

geltenden Vorschriften.

Anhang Litr. B.

Geistliche Wahldistricte.
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Anhang Litr. A.

Verordnung vom 15ten Mai 1834 wegen näherer Regulirung

der ständischen Verhältnisse in dem Herzogthum Holstein, ab¬

geändert nach Maaßgabe der Verordnung vom 11ten Juni 1854,

betreffend die Verfassung des Herzogthums Holstein.

—*)

Anhang A.

Provisorische Wahldistricte für die kleineren Landbesitzer

im Herzogthum Holstein.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen1ster Wahldistrict.

Weßlingburen, Hemme, Neukirchen, Büsum und Wöhrden.

Wahlort: Weßlingburen.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen2ter

Lunden, St. Annen, Schlichting, Hemmstedt, Delve,

Weddingstedt, Heide (Landgemeine) und Tellingstedt.

Wahlort: Heide.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen3ter

Hemmingstedt, Nordhadstedt, Albersdorf, Meldorf (Land¬

gemeine), Südhadstedt, Burg, Windbergen und Barlt.

Wahlort: Meldorf.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen4ter

Marne, Eddelack, St. Michaelisdonn und Brunsbüttel.

Wahlort: Marne.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen5ter

St. Margarethen, Krummendiek, Heiligenstedten, Beien¬

fleth, Wewelsfleth, Brockdorf, Wilster (Landgemeine) und

Itzehoe (Landgemeine).

Wahlort: Wilster.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen6ter

Borsfleth, Neuenkirchen, Münsterdorf, Breitenberg, Hohen¬

felde, Horst, Süderau, Neuenbroock, Glückstadt (Landge¬

meine) und Crempe (Landgemeine).

Wahlort: Neuenbroock.

7ter Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

*) Indholdet vil blive meddeelt i et følgende Nummer af denne Tidende.
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9ter

10ter

11ter

12ter

13ter

14ter

15ter
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Herzhorn, Colmar, Neuendorf, Seester, Haselau, Hasel¬

dorf, Elmshorn (Landgemeine) und Uetersen (Landgemeine).

Wahlort: Elmshorn.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Hörnerkirchen, Barmstedt, Quickborn, Niendorf, Ottensen

(Landgemeine außer Neumühlen und Oevelgönne), Nien¬

städten (außer Blankenese), Relling (Landgemeine) und

Wedel (Landgemeine).

Wahlort: Pinneberg.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Steinbeck, Trittan, Eichede, Bargteheide, Bergstedt, Rahl¬

stedt, Woldenhorn und Sieck, und in den zu Eppendorf

eingepfarrten Holsteinischen Dörfern.

Wahlort: Ahrensburg.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Sülfeld, Leetzen, Oldesloe (Landgemeine), Zarpen, Rein¬

feld und Wesenberg.

Wahlort: Oldesloe.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Kaltenkirchen Segeberg (Landgemeine) Bornhöved und

Warder.

Wahlort: Segeberg.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Bramstedt, Stellau, Kellinghusen (Landgemeine), Großen¬

aspe, Neumünster (Landgemeine), Bordesholm, Brügge

und Großen=Flintbeck.

Wahlort: Neumünster.

Die wahlberchetigten Eingefessenen in den Kirchspielen

Bovenan, Westensee, Nortorf, Hohenwestedt, Hohenaspe

Schenefeld, Hademarschen, Jewenstedt und Rendsburg

(St. Marien Landgemeine).

Wahlort: Hohenwestedt.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Flemhude, Kiel (Landgemeine), Elmschenhagen, Barkau,

Preetz (Landgemeine), Lebrade, Hagen, Schönberg, See¬

lent, Schönkirchen und Giekau.

Wahlort: Preetz.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Ploen (Landgemeine), Schlamersdorf, Gnissau, Prohns¬
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Verzeichniß

1ster Wahldistrict

2ter

3ter

4ter

5ter

6ter

7ter

8ter
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dorf, Ahrensboeck Gleschendorf, Sarau, Ratekau und

Curau und in den zu Eutin, Bosau und Rensefeld

eingepfarrten Holsteinischen Dörfern

Wahlort: Ahrensboeck.

Die wahlberechtigten Eingesessenen in den Kirchspielen

Bleckendorf, Hohenstein, Großenbrode, Neukirchen, Grube,

Grömitz, Altencrempe, Süsel, Nüchel, Hansühn, Lensahn,

Schönwalde, Lütjenburg (Landgemeine), Oldenburg (Land¬

gemeine) und Heiligenhafen (Landgemeine), und in den

zu Neukirchen im Eutinschen eingepfarrten Holsteinischen

Dörfern

Wahlort: Lensahn.

Anhang B.

der provisorisch gebildeten städtischen Wahl¬

districte im Herzogthum Holstein.

Die Stadt Altona 3 Abgeordnete.*0

Die Stadt Kiel 22

Die Stadt Glückstadt mit dem Lübschen

Recht vor der Stadt 1
—

Die Stadt Rendsburg ohne Unterschied

der Jurisdiction 1
* *

Der gemeinschaftliche Polizeidistrict der

Stadt Itzehoe und der Flecken Kelling¬

husen* *
1

Wahlort: Itzehoe.

Die Flecken Heide und Meldorf 1
9

Wahlort abwechselnd, zuerst: Heide.

Der gemeinschaftliche Polizeidistrict der

Stadt Wilster, die Stadt Crempe, der

Flecken Elmshorn mit Vormstegen und

Klostersande und der Flecken Uetersen 1

Wahlort abwechselnd Wilster und

Elmshorn, zuerst: Wilster.

Die Flecken Pinneberg, Wandsbeck und

Wedel, und die Ortschaften Blankenese,

Oevelgönne und Neumühlen 1

Wahlort abwechselnd Pinneberg und

Wandsbeck, zuerst:Wandsbeck.
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11 Abgeordnete.

Die Städte Oldesloe und Segeberg9ter Wahldistrict. 1

Wahlort abwechselnd, zuerst: Segeberg.

Die Flecken Preetz und Neumünster10ter 1*

Wahlort abwechselnd, zuerst: Preetz.

Die Stadt Ploen mit der Neustadt, dem11ter

Schloß= und Kloster=Grunde, die Städte

Lütjenburg und Oldenburg— 1

Wahlort: Lütjenburg.

Die Städte Heiligenhafen und Neustadt 112ter

Wahlort abwechselnd, zuerst: Neustadt.

15 Abgeordnete.

Königliche Resolution, betreffend die Diäten und Fuhrvergü¬

tungen für die Wahldirectoren und Wahlofficialen.

Es ist Unser Allerhöchster Wille, daß sowohl den Wahldirectoren als

auch den von diesen, nach Vorschrift der Verordnung vom 15ten Mai v. I.

ernannten Wahlassistenten und Wahlsecretairen, soweit selbige zur Besorgung
der ihnen aufgetragenen Geschäfte Reisen haben unternehmen müssen, die

von ihnen eingesandten Rechnungen vergütet werden sollen, insofern solche

die Reisekosten nach der Extraposttaxe für zwei Pferde, sowie an Zeruhngs¬

kosten die in der Allerhöchsten Resolution vom 16ten Mai 1828 vorgeschrie¬

benen Diäten nicht übersteigen.

Kopenhagen, den 3ten April 1835.

Kanzeleischreiben, betreffend die Beitragspflicht der von der

Haussteuer eximirten Gebäude zu den Ständekosten.

Die Königliche Rentekammer hat die Aeußerung der Kanzelei darüber

verlangt, ob die durch die ständische Versammlung und die Wahlen zu der¬

selben veranlaßten Kosten in den Städten auch solchen Gebäuden adquotirt

werden sollen, welche von der Haussteuer gesetzlich befreit sind. Mit Be¬

ziehung hierauf ermangelt die Kanzelei nicht zu erwiedern, daß ihrem Da¬

fürhalten nach die gedachten Gebäude von dem Beitrage zu jenen Kosten

nicht zu eximiren sein werden, da durch den § 1 des Patents vom 31sten

October 1837 der Brandkassenwerth der Häuser, sowie der Bankhaftbetrag

des innerhalb des Weichbildes belegenen Landes ganz allgemein als Repar¬

tilions=Maaßstab für die Städte festgesetzt, und der Umstand, ob die Ge¬

bäude zur Haussteuer angesetzt worden, nicht berücksichtigt ist.

Königl.=Schlesw.=Holst.=Lauenb. Kanzelei, den 2ten März 1839.
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Patent, betreffend die Vertheilung der durch die ständischen

Versammlungen und die Wahlen zu denselben veranlaßten

Kosten, für das Herzogthum Holstein.

Wir Christian der Achte etc. thun kund hiemit: Nachdem Uns ein von

Unserer getreuen Provinzial=Ständeversammlung Unseres Herzogthums Holstein

in Uebereinstimmung mit den §§ 80 und 81 der Verordnung vom 15ten

Mai 1834 wegen näherer Regulirung der ständischen Verhältnisse erstattetes

allerunterthänigstes Gutachten hinsichtlich der Festsetzung eines definitiven

Repartitions=Maaßstabes der Kosten, welche durch die ständischen Versamm¬

lungen und die Wahlen zu denselben veranlaßt werden, allerunterthänigst

vorgetragen worden, so wollen Wir hiedurch den Maaßstab festgesetzt haben,

welcher bei der Vertheilung dieser Kosten zum Grunde zu legen ist.

§ 1.

In den Landdistricten bildet diesen Maaßstab der Steuerwerth der

Ländereien, und der Brandkassenwerth der zur Haussteuer angesetzten Ge¬

bäude; in den Städten und den zu den städtischen Wahldistricten gelegten

Ortschaften der Brandkassenwerth der Häuser und der Betrag, nach welchem

das innerhalb des Weichbildes belegene Land zur Bankhaft angesetzt ist.

In denjenigen Districten, in welchen die Brandversicherung nicht gesetzlich

anbefohlen ist, tritt in Ansehung der Gebäude, welche bei keiner Brandkasse

versichert sind, an die Stelle des Brandversicherungswerthes das Taxatum,

welches in Uebereinstimming mit den §§ 15 und 18 der Verordnung vom

15ten Decbr. 1802, betreffend die Ausschreibung einer neuen Steuer vom

Eigenthum und der Benutzung liegender Gründe, ermittelt ist.

§ 2.

Die Repartition der vorgedachten Kosten, welche aus Unserer Kasse

bis weiter vorschußweise abgehalten werden sollen, ist sogleich nach Beendi¬

gung einer jeden Versammlung zu veranstalten.

§ 3.

Die mit der Erhebung der Beiträge zu den obenerwähnten Kosten zu

beauftragenden Hebungsbeamten dürfen sich für dieses Geschäft keine Gebühr

irgend einer Art berechnen.

Wornach jeder, den es angeht, sich allerunterthänigst zu achten hat.

Urkundlich ic;c. Gegeben &amp;c.

Kopenhagen, den 7ten Januar 1840.

*.

*) Da Indholdet af de øvrige i Tillæg Litr. A optagne Patenter, Cancelliskrivelser og

Circulærer ganske svarer til hvad der for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende er med¬
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Anhang Litr. B.

Geistliche Wahldistricte,

1ster Wahldistrict Die Probsteien Norder= und Süderdithmarschen. Wahl¬

ort: ahwechselnd Heide und Meldorf, zuerst Heide.

Die Probstei Münsterdorf, mit dem Generalsuperinten¬2ter

denten, den Schloß- und Garnisonspredigern zu Glück¬

stadt und den dortigen Zuchthauspredigern. Wahlort:

Itzehoe.

3ter Die Probsteien Altona, Pinneberg, Ranzau und Stor¬

marn. Wahlort: Altona.

Die Probsteien Kiel und Rendsburg mit den Predigern4ter

in der Stadt Kiel und dem Klosterprediger in Preetz.

Wahlort: abwechselnd Kiel und Rendsburg, zuerst Kiel.

Die Probsteien Oldenburg, Ploen und Segeberg mit den5ter

Predigern in Neustadt. Wahlort: Ploen.

Wahlberechtigt und wählbar ist jeder Prediger, welcher freie Dispost¬

tionsbefugniß (§ 19 Nr. 4) hat.

Under 24de Mai sidstl. er igjennem Finantsministeriet udkommet et

allerhøieste Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Postforsen¬

delser *

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

De til Finantsministeriet fra Vestindien indløbne Beretninger indtil

14de Mai melde, at der paa St. Jan endnu var forefaldet tvende Døds¬

deelt i Departementstidenden for indeværende Aar Nr. 16 og 17 S. 256—262 (kun at

Patentet af 7de Jan. 1840, indeholdende en nærmere Bestemmelse med Hensyn til de Om¬

kostninger, der i Medfor af § 80 i Fdgn. 15de Mai 1834 om Provindsialstændernes

Indretning blive at repartere, for Hertugdømmet Holstens Vedkommende fra den givne

almindelige Regel undtager, foruden de ved den Kgl. Commissarius og de ham tilfor¬

ordnede Embedsmænd foranledigede Omkostninger, ogsaa Bekostningerne ved Vedlige¬

holdelsen af det Stænderforsamlingen indrommede Locale), henvises dertil.

*) Med Hensyn til dette Patent henvises til det i Departementstidenden for 1853 S.

505—513 meddeelte Patent, med hvilket det er ligelydende, kun med den Forandring,

at Rigsmont er optaget istedetfor Rigsbank og Courant, at Patentets Indledning er

forandret saaledes: „Vi Frederik den Syvende o. s. v. Gjøre vitterligt: Efterat Vort

allerhøieste Patent af 17de Juni 1853, angaaende Postforsendelser, har været forelagt

Vore troe Provindsialstænder for Hertugdømmet Slesvig til Overveielse, og efterat den

af disse afgivne Betænkning har været Os allerunderdanigst foredraget, byde og befale

Vi herved som følger“, og at Tilfoiningen i Patentets Slutning angaaende Forelæggelse

for Provindsialstænderne er bortfaldet.
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fald af Cholera, den 17de og 18de April, begge paa Plantagen Annaberg,

med Hensyn til hvilke det dog bemærkedes, at Dødsfaldet i det ene Tilfælde

først indtraf efter 8 Dages Sygdom, og i det andet traf et af Udsvævelser

udtæret Menneske. Den 1ste Mai havde man endnu et Tilfælde paa St. Jan,

men med Hensyn til hvilket det dog var meget tvivlsomt om det var Cho¬

lera. Da Sygdommen saaledes ansaaes ophørt, og det Samme var Tilfældet

paa Nevis og de omliggende engelske Øer, havde man paa St. Thomas den

12te Mai hævet Qvarantainen, og paa St. Croix var under 6te Mai Qva¬

rantainetiden forkortet for Fartøier fra St. Thomas til 3 Dage og for Far¬

tøier fra St. Jan til 5 Dage. Sundhedstilstanden var paa St. Croix god.

Siden de sidste Beretninger vare flere danske Skibe ankomne, og disse

tilligemed de fra St. Thomas fragtede Skibe indtoge Ladninger ved Chri¬

stiansted og Frederiksted.

St. Croix var stadigen begunstiget med gode Regnbyger, som vel vilde

forsinke den tilbagestaaende Høst noget, men ogsaa medføre gode Udsigter for

næste Aar. Regnmængden havde i April Maaned udgjort: i Christiansted

24, paa Kingshill 30½4 og i Frederiksted 34½4, altsaa i Gjennemsnit paa

St. Croix 29½ Linier, og paa St. Thomas 14½4 Linier (8 til en engelsk

Tomme); fra St. Jan var Melding derom endnu ikke indløben.

Indenrigsministeriet.

Da den af Kjøbenhavns 7de Valgkreds valgte Repræsentant i Folke¬

thinget, Justitsraad, Borgermester Casse for Indenrigsministeriet har an¬

meldt, at han ikke længer vil kunne repræsentere bemeldte Valgkreds paa

Rigsdagen, er der under 15de Juni truffet Foranstaltning til Valget af en

anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Ifølge de fra Færøerne indtil 18de Mai modtagne Efterretninger havde

man der siden Slutningen af Januar Maaned, da den sidste Beretning af¬

gik, næsten uafbrudt havt et yderst stormfuldt og koldt Veirlig. Naar und¬

tages en kort Tid midt i Marts Maaned, da Vinden var østlig, havde man

næsten stadig havt vestlig Vind, der ikkun har varieret fra Nordvest til Syd¬

vest, og som havde blæst med en endog der paa Øerne usædvanlig Vold¬

somhed.

Ligesom Vinteren og Foraaret derfor havde været yderst ubehageligt,

saaledes havde man ogsaa paa Grund af Stormen saa godt som aldeles

ikke kunnet komme paa Fiskeri, idet der hele Vinteren og Foraaret igjennem

neppe havde været 20 Dage, paa hvilke Veiret tillod saadant; dog var der

i den sidste Halvdeel af April Maaned enkelte Dage, paa hvilke man, navn¬
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lig Norden for Landet fiskede ret godt. Ved det saaledes feilslaaede Vinter¬

og Vaarfiskeri var Tilstanden bleven meget trykkende for den fattige Deel af

Befolkningen, navnlig i Thorshavn, hvis Nød saavidt muligt maatte afhjæl¬

pes af den offentlige og private Godgjørenhed.

Sundhedstilstanden havde i det Hele været ret god.

Faarebesætningen havde lidt meget ved det vedvarende fugtige Veirlig,

og da dette vedblev i Læmmetiden, vare et meget betydeligt Antal Smaalam

døde. Besætningen af Køer var derimod overalt bleven godt overvintret.

Den 11te Mai indtraf den første Grindefangst i indeværende Aar,

nemlig i Vestmannhavn, hvorved blev dræbt 129 Stkr. Hvaler, vurderede

til 35 Gylden 19 Skind.

Under 13de Juni sidstl. har Indenrigsministeriet tilskrevet Amtmændene

over Hjørring, Aalborg, Thisted, Viborg og Ringkjøbing Amter saaledes:

Ved Fdgn. 15de Decbr. 1750 angaaende Fiskeriet i Liimfjorden § 26

cfr. Fdgn. 22de Juni 1761 angaaende Pulsvaaders Brug ved Fiskeriet i

Liimfjorden, § 5, er det fastsat, at Rettens Betjente 2 Gange om Aaret,

nemlig omtrent midt i Vaar= og midt i Høstfiskeriet, i Forening med tvende

i bemeldte Fiskeri kyndige Mænd skulle anstille en almindelig Undersøgelse om,

hvorvidt de angaaende bemeldte Fiskeries Udøvelse foreskrevne Regler iagtta¬

ges, samt dernæst om Undersøgelsens Udfald 8 Dage efter Fiskeriets Slut¬

ning afgive Indberetninger til vedkommende Amtmænd, som 14 Dage der¬

efter skulde indsende disse med de fornødne Oplysninger til vedkommende

overordnede Autoritet, dengang Rentekammeret og nu Indenrigsministeriet.

De Indberetninger, som i Overensstemmelse hermed 2 Gange om Aaret

skulde indkomme, ere imidlertid efterhaanden ophørte og allerede i endeel Aar

ikke indkomne fra flere af de paagjældende Amter.

Da Ministeriet imidlertid maa ansee det nødvendigt, at bemeldte Lov¬

bestemmelser i Fremtiden nøiagtigen overholdes, skulde man tjenstligen an¬

mode Hr. (Tit.) om for det Dem anbetroede Amts Vedkommende behageli¬

gen at ville foranstalte det Fornødne til de omhandlede Indberetningers sna¬

rest mulige Indsendelse, forsaavidt angaaer indeværende Aars Vaarfiskeri,

ligesom De derhos ville iagttage for Fremtiden at indsende disse Indberet¬

ninger til de befalede Tider.

Under 3die Juni har Indenrigsministeriet ladet udgaae følgende Cir¬

culære til samtlige Amtmænd:

Paa Indenrigsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling

har det under 19de f. M. behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at

resolvere:

Dep. Tid. Nr. 35 og 36. 1851. 2



530

at Justeerkammeret, uanseet Bestemmelsen i den ved Cancelli=Plakat af

8de Maris 1811 bekjendtgjorte allerhøieste Resolution af 26de Februar

næstforhen, maa være bemyndiget til at foranstalte Lodder af Messing

eller Malm, hvad enten disse ere støbte af fuldt Metal, eller hule og

fyldte med Bly, afrettede ved at lade dem galvanisk overtrække med

den manglende Vægt af Kobber;

der ved Siden af de hidtil benyttede Metalvægtlodder og under deat

samme Betingelser som de, der gjælde for hine, af Justeerkammeret maa

foranstaltes fabrikerede justeres og forhandles til Brug ved Decimal¬

vægte de saakaldte Hjælpelodder eller Tiendedele af det danske Pund og

Lod; at disse Lodder, der blive at gjøre af fuldt Metal (Messing) og

hvis virkelige Vægt skal være respect.: L0, ½0, ½o, 10o Pund og

110, Bo, ½o Lod, skulle gives samme Form som de almindelige Lod¬

der nemlig som afkortede Pyramider med qvadratiske Endeflader og

forsynes med den virkelige Vægt angivende Inskriptioner, i hvilke den

hele Brøk angiver Loddets Vægt, medens Tælleren — hvis Chiffer maa

træde stærkest frem — angiver den Vægt, som Loddet svarer til ved

dets Anvendelse paa Decimalvægten; at derimod al Anvendelse af uju¬

sterede Hjælpelodder skal være forbudt og at det endelig ikke skal paa¬

ligge Justeerkammeret som Pligt at foretage nogen Justering af Deci¬

malvægte, men at der forbeholdes det Ret til efter Vedkommendes For¬

langende at undersøge saadanne Vægte og om Udfaldet heraf at med¬

dele en lovlig og retsgyldig Attest; samt

Fjerdingkar og Ottingkar for Fremtiden gives samme Form som Skjeppe¬at

maalet og dettes øvrige Underafdelinger, nemlig brede forneden og smalle

foroven, og at samtlige disse Maalekar til desto sikkrere Adskillelse for¬

synes med følgende Mærker, der angive Maalets Størrelse, nemlig

resp. 1, ⅓, ⅓4, ⅓, Lus Skjeppe, hvor Brøkens Nævner maa frem¬

hæves stærkest.

Hvilket herved tjenstligt tilmeldes Hr. (Tit.) til Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse for Vedkommende.

Under 1ste Mai sidstl. har Indenrigsministeriet ladet udgaae følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Medens det, naar Personer, hjemmehørende i Kongeriget, vare tagne i

Kuur og Pleie for veneriske og de øvrige i Forordningen 17de April 1782

omhandlede smitsomme Sygdomme under et til Hertugdømmerne Slesvig

eller Holsten hørende Fattigdistrikt, tidligere har været fulgt som Regel at

paalægge vedkommende Forsørgelsescommune at refundere de derved foranle¬
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digede Bekostninger, navnlig med Hensyn til at Behandlingen af de med de

ovennævnte Sygdomme Beladte ikke i Hertugdømmerne betragtedes anderle¬

des, end som enhver anden Sygehjælp, og Omkostningerne saaledes kun i

Tilfælde af de Paagjældendes Uformuenhed udrededes af det Offentlige og

da af Stedets almindelige Fattigvæsen, har i det omvendte Tilfælde en saa¬

dan Refusion i Reglen ikke fundet Sted fra beueldte Hertugdømmers Side.

Da denne Tingenes Orden i sig var ubillig og derhos i Strid med

Bestemmelserne i Forordningen for Danmark af 24de Januar 1814 in sine

og for Hertugdømmerne af 29de Decbr. 1841 § 98, har Indenrigsministe¬

riet ved Correspondence med vedkommende Ministerier søgt at tilveiebringe

en mere ligelig Ordning af det omhandlede Forhold, og er dette nu opnaaet

for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende ved den herhos aftrykte, under

11te Januar d. A. emanerede, Forordning for bemeldte Hertugdømme om

Behandlingen af syphilitiske Syge*), ligesom for Hertugdømmet Holstens

Vedkommende ved den ligeledes høsføiede, gjennem Ministeriet for bemeldte

Hertugdømme og Hertugdømmet Lauenborg under 22de Marts sidstl. udfær¬

digede, Bekjendtgjørelse angaaende de Omkostninger, som foranlediges derved,

at Personer, der ere hjemmehørende i Kongeriget Danmark, efter Politiets

Foranstaltning tages under Kuur og Pleie i en til Hertugdømmet Holsten

hørende Commune, som lidende af Syphilis eller andre almeenfarlige smit¬

somme Sygdømme **).

*) Med Hensyn til denne Forordning henvises til Departementstidenden for indeværende

Aar Nr. 3 og 4 S. 38—39, hvor den er meddeelt in exstenso.

**) Denne Bekjendtgjørelse lyder saaledes:

Medens Communerne i Kongeriget Danmark efter den der gjældende Lovgivning hver¬

ken i deres indbyrdes Forhold eller ligeoverfor fremmede Communer ere berettigede til

at gjøre Fordring paa Refusion af de Omkostninger, som foranlediges ved at Personer,

der lide af Syphilis eller andre almeenfarlige smitsomme Sygdømme, efter Politiets

Foranstaltning tages under Kuur og Pleie, er der omvendt hyppigt reist Fordring paa

Erstatning af slige Omkostninger imod de forstnævnte Communer, navnlig ogsaa af Com¬

munerne i Hertugdømmet Holsten, og Gyldigheden af saadanne Fordringer bleven an¬

erkjendt.

Da Indenrigsministeriet saavel med Hensyn hertil, som i Henhold til Bestemmelserne

i den 15de § af Forordningen for Kongeriget Danmark af 24de Januar 1844 angaa¬

ende Erhvervelse af Forsørgelsesret i en Commune, har andraget paa en Udjævning af

denne Ulighed, saa bliver herved til Efterretning og Iagttagelse for Vedkommende be¬

kjendtgjort, at efter Overenskomst med Indenrigsministeriet, og for at tilveiebringe en i

Billighed grundet Reciprocitet, vil der i det gjensidige Forhold imellem Communerne i

Kongeriget og Hertugdømmet Holsten for Fremtiden ikke være at gjøre Fordring paa Re¬

fusion af saadanne Omkostninger, som foranlediges ved, at Personer, der lide af Sy¬

philis eller andre almeenfarlige smitsomme Sygdømme, efter Politiets Foranstaltning

tages under Kuur og Pleie, forsaavidt disse Omkostninger efter den for Kongeriget Dan¬

mark gjældende Lovgivning ikke falde Fattigvæsenet til Byrde.

Hvad angaaer de holstenske Communers indbyrdes Forpligtelse i den omhandlede
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I et af vedkommende Amtmand til Indenrigsministeriet indsendt An¬

dragende havde N. N. Kjøbstads Fattigcommission begjært sig meddeelt, om

den Opholdscommunen ifølge Fdg. 24de Januar 1844 § 13 paahvilende

Forpligtelse til, under den der fastsatte Betingelse, ogsaa udenfor Tyende¬

forholdet at udrede Omkostningerne ved en Persons Kuur og Pleie i Syg¬

domstilfælde allene skulde forstaaes om den egentlige Sygepleie eller tillige om

den almindelige Forpleining, og om denne i den tidligere Lovgivning med

Hensyn til Tjenestetyende gjorte Forskjel ikke ialtfald forsaavidt endnu var

gjældende.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 11te Marts sidstl.,

at ligesom den citerede Fdg. 24de Januar 1844 § 13 i Henhold til Be¬

stemmelserne i Plak. 29de Decbr. 1829 fastsætter, at det Steds Fattig¬

væsen, hvor et Tyende tjener, har at bære de Omkostninger, som maatte

medgaae til Kuur og Pleie for samme i Sygdomstilfælde, forsaavidt

ikke Tyendet selv eller dets Herstab kan og bør udrede dem, og saaledes

paalægger bemeldte Fattigvæsen hele Udgiften, forsaavidt hiin Regres ikke

heri medfører Indskrænkning — navnlig hvad den almindelige Forpleining

angaaer, fordi hverken Tyendet selv eller dets Herskab har Evne til at af¬

holde nogen Deel deraf — en Forpligielse, som Lovstedet derhos udvider til

6 Ugers Kuur og Pleie i det løbende Aar, om end Tyendeforholdet, og

dermed Herskabets Forførgelsespligt, tidligere ophører, — saaledes maatte den ved

samme Lovbud Opholdscommunen paalagte Forpligtelse til ogsaa udenfor

Tyendeforholdet at udrede Bekostningerne for en Tid af 6 Uger, naar en

Person, der idetmindste i 3 Maaneder har havt stadigt Ophold i Communen,

bliver trængende til Sygehjælp, antages at omfatte alle Udgifterne ved den

Paagjældendes Kuur og Pleie i bemeldte Tidsrum, forsaavidt Opholdscom¬

munen ikke hos ham selv eller andre særligen dertil Forpligtede maatte kunne

erholde Dækning for Beløbet, uden at der her ordentligviis kunde blive An¬

ledning til at skjelne imellem den egentlige Sygehjælp og den almindelige

Forpleining.

Forsaavidt det af Fattigcommissionen var omspurgt, om de i Fdgn.

24de Januar 1844 § 13 for Tyendets Vedkommende udtalte Regler vare de

samme som de tidligere gjældende, tilføiede Ministeriet, at dette Spørgsmaal

maatte, med den ovenberørte Modification med Hensyn til Tyendets Kuur

udover den egentlige Tjenestetid, besvares bekræftende.
——

Henseende, vil det derimod fremdeles have sit Forblivende ved de hidtil fulgte Grund¬

sætninger.

Hvilket til behagelig Efterretning herved tjenstligst meldes.
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Under 7de Juni sidstl. er forhenværende Amtmand over Randers Amt

Kammerherre Lorentz allernaadigst entlediget fra sin Function som Formand

i Valgbestyrelsen for den 9de Landsthingskreds, og er under s. D. nu¬

værende Amtmand over bemeldte Amt, Kammerherre Rosenørn i hans

Sted allernaadigst udnævnt til Formand i samme Valgbestyrelse.

Justitsministeriet.

Med Hensyn til at Justitsministeriet ved Revisionen af en Amtmands

Regnskab over de af ham udleverede Kgl. Bevillinger havde gjort Bemærk¬

ning om, at tvende Bevillinger til at være myndig under Kurator ikke burde

have været meddeelte, fordi det ikke stjønnedes tilstrækkelig oplyst, at Medde¬

lelsen vilde være til Supplicantindernes sande Gavn, havde bemeldte Amt¬

mand, næst at yttre, at der hidtil ikke havde været forlangt andet Beviis i

den omhandlede Henseende end Attest derom af vedkommende Værge, hvilken

Attest in casu havdes for begge Supplicantindernes Vedkommende, anholdt

om en nærmere Meddelelse angaaende hvilke Oplysninger Ministeriet for

Fremtiden maatte attraae i slige Sager, og af hvem de skulde meddeles.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 20de Juni

f. A., at Værgens blotte Bevidnelse af at Bevillingen vil være til Vedkom¬

mendes sande Gavn ikke kan være tilstrækkelig til at godtgjøre, at dette vil

være Tilfældet, men at der bør forlanges saadanne bestemte Oplysninger om

det Øiemed, hvori Bevillingen attraaes meddeelt, at Amtet selv kan være

istand til at bedømme, om Værgens Anskuelse er rigtig.

I et med Erklæring af vedkommende Amtmand til Justitsministeriet

indsendt Andragende havde en Sagfører, der af Amtet havde været beskikket

til at udføre en beneficeret Sag ved N. N. Herreders Ret i hvilken der,

uagtet hans derom nedlagte Paastand ikke var blevet ham tilkjendt Salair

og Godtgjørelse for Befordringsudgifter, paa Grund af at Sagen som af¬

gjort ved Forlig blev hævet, — anholdt om, ved Amtets Foranstaltning at

maatte erholde udbetalt af det Offentlige saavel et passende Salair, som de

af ham i Sagen havte Befordringsomkostninger.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 23de Juni

f. A., at det maatte være enigt med Amtet i, at der ikke kunde tilstaaes

Andrageren Salair af det Offentlige, medmindre det efter Sagens Omstæn¬

digheder maatte kunne skjønnes, at det Offentlige vilde være kommet til at

udrede Salairet, hvis der var gaaet Dom i Sagen, hvorimod han i andet

Fald maatte holde sig til den beneficerede Part. Med Hensyn til Befor¬

dringsudgifterne bifaldt Ministeriet, at disse, da det var oplyst, at den bene¬
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ficcrede Part ikke selv havde kunnet afgive Befordring, efter nærmere specifi¬

ceret Regning bleve godtgjorte Andrageren af det Offentlige.

N. N. havde i et til Justitsministeriet med Amtets Erklæring indsendt

Andragende besværet sig over, at vedkommende Forligelsescommission ved sit

Dekret havde afviist en af ham til samme indklaget Sag, betræffende deels

hans formeentlige Fritagelse for at udrede Alimentationsbidrag til et af ham

med et ugift Fruentiumer, der senere var indtraadt i Ægteskab med en An¬

den, udenfor Ægteskab avlet Barn, deels Erstatning for den Tort, Spot og

Skade, som var ham tilføiet derved, at han havde maattet afsone endeel af

dette Bidrag ved Fængsel paa Vand og Brød; hvilken Afviisning Commis¬

sionen havde støttet deels derpaa, at Parterne begge havde givet Møde ved

deres Hustruer, hvilke ikke kunde ansees competente til saadant Møde, deels

paa at Sagen formeentlig henhørte under Afgjørelse ved Politiretten. Der¬

hos havde N. N. anholdt om Bevilling til fri Proces til at indanke bemeldte

af Forligelsescommissionen afgivne Dekret sor Høiesteret og in subsidium

om lige Bevilling til Sags Anlæg i 1ste Instants i den nævnte Henseende.

I denne Anledning tilskrev Justitsministeriet under 4de Juni f. A.

Amtet til videre Bekjendtgjørelse for Vedkommende, at Forligelsescommissionen

ikke fandtes at have havt tilstrækkelig Grund til at afvise den omhandlede

Sag, hvorimod den, naar Mæglingen var tilendebragt, uden at Forlig havde

været at opnaae, burde have indskrænket sig til paa sædvanlig Maade at

meddele Attest om det Passerede, overladende det til Domstolene at afgjøre,

saavel om Sagen henhørte under Politiretten eller under ordinær Ret, som

om Parterne gyldigen havde kunnet give Møde ved deres respective Hustruer:

hvorhos Ministeriet, idet det anmodede Amtet om at bringe Saadant til

Forligelsescommissærernes Kundskab, udtalte den Forventning, at Sagen der¬

efter vilde blive bragt i Rigtighed i Overensstemmelse hermed.

Udenrigsministeriet.

I. Sadacca er anerkjendt som dansk Viceconsul i Dardanellerne, og

I. E. Schuetze som dansk Viceconsul i St. Louis i Missouri.

Ordenscapitulet.

Under 20de Mai har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Ho¬

vedpastor Dr. Uheol. Johann August Mau i Schønberg til Ridder af Dan¬

nebrogordenens 3die Klasse.

Under 2den Juni har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Commandeur for 1ste Cavallerie=Brigade, Kammerherre, Generalmajor Jog¬



535

chim Georg Baron v. Wedell=Wedellsborg, Commandeur af Dannebroger¬

denen og Dannebrogsmand, til Storfors af Dannebrogordenen.

Under 8de Juni har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Un¬

derrets=Prokurator Peter Rasmussen i Rudkjøbing til Ridder af Danne¬

brogordenens 3die Klasse.

Under 9de Juni har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Con¬

certmester Holger Paulli til Ridder af Dannebrogordenens 3die Klasse.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Frue Sognekald i Svendborg. Indtægter: 1) Tiende af Frue Sogn 6 Tdr. 1

Skp. ½ Fdk. Rug, 80 Tdr. 7 Skpr. ½ Fdk. Byg. 2) Skaarup Kongetiende

hvormed Kaldet er beneficeret, 80 Tdr. 1 Fdk. Rug, 72 Tdr. Byg, 116 Tdr. 6

Skpr. 1 Fdk. Havre. 3) Capellanhuusleie og Stipendium af Kirken 6 Rd.

4) Græsningspenge 3 Rd. 5) En Dags Malkning af Sognet. 6) Offer

og Accidentser have efter et Middeltal for de sidste 5 Aar udgjort 1100 Rd.

aarlig. 7) Præstepenge af Sognet 90 Rd. 8) Udbytte af Kaldets Bank¬

actie stor 200 Rd. — Præstegaarden er nyt opført med grundmurede Byg¬

ninger, og til samme hører en tilstødende Have og 5 Tdr. Land i Byens
— Udgifter 1) Skatter paa Amtstuen 73 Rd. 2) Afgift tilMarker.

Seminariifonden 6 Rd. 20 Sk. 3) Communeafgifter c. 100 Rd. 4) Lande¬

modsexpenser c. 6 Rd. — Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd.
Der er Enke paa Kaldet. Et Byggelaan paa mellem 5000 og 6000 Rd.

vil blive at forrente og afdrage i 28 Aar, første Gang i 11te December
Termin d. A.

Baarse og Beldringe Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Korntienden udgjør 1 Td. Hvede, 59 Tdr. 3 Skpr. Rug, 3 Tdr. 7 Skpr.

Ærter, 130 Tdr. 4 Skpr. Havre og 157 Tdr. 2 Skpr. Byg. 2) Refu¬

sioner 50 Rd. 3) Qvægtiende og Smaaredsel c. 58 Rd. og 45 Gjæs.

4) Offer og Accidentser c. 250 Rd. 5) Renter af en Kaldet tilhørende

Kapital, stor 326 Rd. 77 ß., samt Udbyttet af en Bankactie, stor 401 Rd.

6) Af 3 til Kaldet hørende Mensalgaarde og 10 Huse er den aarlige Ind¬

tægt anslaaet til 93 Rd. 7) Præstegaardens Tilliggende udgjør omtrent 90
Tdr. Land. — Udgifter: 1) Skatter og Afgifter c. 120 Rd. 2) Lande¬

modsexpenser c. 30 Rd. — Den sidste Sognepræst efterlader sig Enke, men

— Kaldets Bankhæftelse, stor 401 Rd.der er kun een Enke paa Kaldet.

18 ß., er indfriet ved dettes egne Midler. — Præstegaardens Bygninger ere

gamle, men anordningsmæssigt vedligeholdte.

Norup Sognekald i Fyens Stift.Indtægter: 1) Korntienden udgjør

47 Tdr. Rug, 64 Tdr. Byg og 46 Tdr. Havre. 2) Qvægtiende og Smaa¬

redsel er anslaaet til 35 Rd. 64 ß. 3) Af en Mensalgaard 5 Tdr. Rug,
3 Tdr. Byg og 2 Tdr. 4 Skpr. Havre, foruden nogle Naturalpræstationer.

4) Refustoner anslaaede til 22 Rd. 5) Offer og Accidentser opgivne til
155 Rd. 6) Præstegaardens Hartkorn er 5 Tdr. 2 Fdk. 2½ Alb., med et

Areal af omtrent 36 Tdr. ret god Jord. Tørveskjær haves paa omtrent 4

— Byrder: 1) Skatter og Commu¬Skpr. Land, men af slet Beskaffenhed.
neafgifter ere opgivne til 70 Rd. 2) Paa Embedet vil komme til at hvile

en Byggegjeld af 1000 Rd., imod Afbetaling i 20 Aar. 3) Enkepension
bliver at udrede.
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Befordringer og Afgang.
Under Kirke= og Underviisnings-Ministeriet. Under 14de Juni er

Lærer i Mathematik og Physik ved Landcadetakademiet Cand. theol. P. C.

Berg allernaadigst beskikket til Sognepræst for Sværdborg Menighed i Sjæl¬

lands Stift; Sognepræst for Seierslev, Eierslev og Jordsby Menigheder i

Aalborg Stift F. Haugaard til Sognepræst for Særslev Menighed i Fyens

Stift. Under 15de s. M. er Stiftsprovst i Sjællands Stift og Provst for

Frue Provsti i Kjøbenhavn samt Sognepræst til Frue Kirke sammesteds E.

C. Tryde, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt

til Kongelig Confessionarius.

Under Justitsministeriet. Under 5te Juni er en af Directionen for

det Kgl. Frederiks Hospital udfærdiget Bestalling for Professor, Lic. med.

A. Buntzen, Ridder af Dannebroge, som Overchirurg ved Hospitalet for et

Tidsrum af 6 Aar allernaadigst confirmeret. Under 6te s. M. er Premier¬

lieutenant i Kjøbenhavns borgerlige Infantericorps C. L. Gjessing, paa Grund

af Svagelighed, meddeelt Afsked i Naade fra den borgerlige militære Tjeneste.

Under s. D. ere Sergeanterne ved Kjøbenhavns borgerlige Infantericorps

F. A. C. Schrøder, S. Bjerre, C. W. Bülow og E. L. Schmidt allernaa¬

digst udnævnte til Secondlieutenanter i Corpset; Commandeersergeant ved

Kjøbenhavns borgerlige Artillericorps F. B. Fischer til Secondlieutenant i
Corpset. Under s. D. er Branddirecteur i Viborg Amt, Krigsraad B. C.

Bahnson, paa Ansogning, i Naade og med Pension entlediget, samt derhos

lige allernaadigst udnævnt til Justitsraad, med Rang i 5te Klasse Nr. 3

efter Rangforordningen
Under Finantsministeriet. Under 2den Juni er Postbud ved Kjøben¬

havns Personpostcontoir P. I. Kjær, efter Ansøgning, i Naade entlediget

med Pension. Under 5te s. M. er Assistent under Finantsministeriet, Grev

E. C. Knuth allernaadigst udnævnt til Cancellist i Contoiret for Activfor¬

dringerne. Under 9de s. M. er Cancellist i Statsbogholderiet H. C. L.

Buchheister allernaadigst beskikket til Fuldmægtig i Generalpostdirectoratets

Assignations= og Bogholdercontoir. Under 14de s. M. er Chef for 1ste

Postsekretariat, Postsekretær T. C. Castenschjold allern. udnævnt til Overpost¬

mester og Chef for det forenede Brev=, Pakke=og Fodpostcontoir i Kjøbenhavn.

Under Indenrigsministeriet. Under 7de Juni er Bøssemagermester

H. W. Schmidt allernaadigst udnævnt til Sekretær, med Rang i 9de Klasse

Nr. 13 efter Rangforordningen. Under 14de s. M. er Gutta=Percha= og

Gummi=Fabrikant C. O. Meyer allernaadigst forundt Prædikat af Hofleve¬

randeur af Gutta=Percha= og Gummi=Fabrikata.

Under Krigsministeriet. Under 17de Mai er Bombardeer i Ar¬

tilleriets Krigsreserve P. S. Frost allerhøist udnævnt til Secondlieutenant i

bemeldte Krigsreserve.

Under 25de s. M. er Kgl. Livberider F. Hoff, Dannebrogsmand, aller¬

udnævnt til virkelig Krigsassessor.høist

Under 31te s. M. er technisk Consulent ved den usserødske Fabrik I.

P. Weilbach, Dannebrogsmand, allerhøist udnævnt til Justitsraad, med Rang

i 5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. Under s. D. er constitueret

Controlleur og Regnskabsfører ved den usserødske Fabrik F. E. Moldrup

allerhøist udnævnt til Controlleur og Regnskabsfører ved Fabriken.

Kjøbenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Tepariemenebrivenbt..,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad J. Liebe,

Statssekretær.

Den 27' JuniN37. 1854.

Justitssag.

Ved Høiesterets Dom af 19de April sidstl. er Arrestanten Hans An¬

dreasen eller Andersen, der tiltaltes for Ildspaasættelse og Assurancesvig,

dømt til at have sit Liv forbrudt.

De nærmere Omstændigheær ved denne Sag have, efter den af Pro¬

tokolsekretærerne i Høiesteret affattede Relation, været følgende:

Den 8de Novbr. f. A. om Aftenen mellem Klokken 8 og 9 udbrød
0eder fld i Stedet Nr. 104 i Mikkelsbryggergade i Kjøbenhavn, hvilken Ild

imidlertid efter omtrent et Qvarteers Forløb blev slukket. I Stedet, der er

dobbelt, og bestaaer af Kjelder og Stueetage, samt af 3 Salsetager og

Qvist, var Kjelderetagen tilvenstre bortleiet til Tiltalte, der er Tømmersvend

af Profession, og tilligemed sin Kone boede der. Ilden, der var udbrudt i

et mørkt Kjelderrum under Trappegangen, som benyttedes af Tiltalte til

Værksted og Hensættelse af forskjellige Skramlerier, og hvor der fandtes hen¬

lagt endeel Huggespaaner, havde gjennembrændt Loftet i det ommeldte Kjel¬

derrum og antændt den Deel af Stedets eneste 1½4 Alen brede Trappe, som

førte fra Stueetagen til 1ste Sal, og havde navnlig stærkest angrebet Trap¬

pens øverste Halvdeel, paa hvilken Bagklædningen var aldeles brændt, lige¬

som og Trinene og Vangerne vare aldeles forkullede. Fremdeles var Gulvet

i Gangen i Stueetagen fra Trappens Begyndelse ind imod Gaarden aldeles

gjennembrændt, saa at det var farligt at betræde, ligesom Ilden ogsaa havde

angrebet Døren til de to Stueetager nærmest Gaarden, som vare meer og

mindre forkullede, tilligemed Skillerummet ind til den anden Kjelderetage.

Videre greb Ilden ikke om sig; men paa Grund af den stærke Røg, som

kom fra Kjelderen og trængte heelt op ad Trappegangen, samt da, som
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bemærket, Trappen fra Stueetagen til 1ste Sal var antændt, og denne

var Stedets eneste Nedgang, maatte flere af Beboerne i de øvre Etager

Stedet beboedes fra 1ste Etage og opefter af 10 Familier, bestaaende af

50 til 60 Personer — søge Redning enten over Nabostedernes Tag eller

ud af Vinduerne ved Hjælp af Stiger.

Da Tiltalte med Kone ikke var hjemme, da Ilden begyndte hvor¬

imod det blev meddeelt den paa Brandstedet mødte Politiassistent, at Konen

havde været hjemme en Time forinden, og at Tiltalte de foregaaende Dage

havde bortflyttet endeel af sit Bohave, skjøndt det var assureret for 400 Rbd.,

samt at han Dagen forinden ved Fogdens Mellemkomst maatte tvinges til

at betale Vinterleien, inden han ganske flyttede ud — bleve Tiltalte og

Kone, da de Kl. 10 om Aftenen kom tilstede, hensatte under Anholdelse

paa Politikammeret.

Til Rapporten den følgende Dag og det til sammes Ratihabition op¬

tagne Forhør nægtede imidlertid baade Tiltalte og hans Kone at vide mindste

Besked om Ildens Opkomst; men efterat Konen i Forhøret den 12te Novbr.

havde udsagt, at hun ikke turde nægte, at hun nærede Mistanke om, at hen¬
—

des Mand havde paasat Ilden, hvilket dog — efter hvad hun der paastod

var skeet uden hendes Vidende og Villie, Gstod Tiltalte i det samme For¬

hør at have forøvet den omhandlede Ildspaasættelse, og gaaer hans i dette

og paafølgende Forhører herom afgivne Forklaring i det Væsentlige ud paa

Følgende:

Ved Leiecontract af 12te Juni 1852 havde Tiltalte leiet Kjelderetagen

tilvenstre i det omhandlede Sted Nr. 104 i Mikkelsbryggergaden mod en

halvaarlig Leie af 45 Rbd., at erlægge forud. I Efteraaret 1853 havde

han imidlertid tilkjøbt sig paa Credit en Grund paa Nørrebro hvor han

agtede at bygge sig en Eiendom, og for at være i Nærheden heraf havde

han i Octbr. f. A. tillige leiet en Leilighed for Vinteren paa Iagtveien,

hvori han skulde indflytte den 9de Novbr. f. A., men han havde allerede

nogle Dage iforveien flyttet et Par Læs Tømmer og Brædder derud, tillige¬

med noget Værktøi, nogle Gang= og Sengeklæder m. v. Derimod havde

han ved Fremleie overdraget sin Kjelderleilighed i Stedet Nr. 104 til Hjul¬

mand Lars Pedersen for Vinteren 1891, og havde denne allerede der ind¬

flyttet nogle Effecter. Til Viceværten for det nævnte Sted, forhenværende

Brændeviinsbrænder Gjøderup — der bestyrede Stedet paa Eierens Vegne,

som opholdt sig i Sorø— havde Tiltalte i længere Tid af flere Grunde

baaret Nag, hvortil den første Anledning var, at Gjøderup engang i afvigte

Sommer, medens Cholera herskede i Byen, og da Tiltaltes Kone laae syg,

uden Tiltaltes eller hans Kones Vidende var gaaet ind gjennem Vinduet i
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det af Tiltaltes Værelser, som vendte ud til Gaarden, og havde flyttet noget

Paneel, som Tiltalte havde kjøbt, ud i denne. Herover følte Tiltalte sig

fornærmet, uagtet han vidste, at det skete, fordi Gjøderup efter Sundheds¬

commissionens Ordre skulde istandsætte det ommeldte Værelse. Desuden

havde Gjøderup undladt at foretage flere Istandsættelser af Tiltaltes Leilig¬

hed, som han havde lovet ham. Endelig var Tiltalte opbragt paa Gjøderup,

fordi denne havde forlangt, at han paa eengang skulde betale Huusleien

for Vinteren 1884 forud, medens Tiltalte antog, at han ikkun var pligtig

at betale et Fjerdingaars Leie til October Flyttedag f. A., saaledes at Leien

for det andet Fjerdingaar skulde erlægges til Nytaar d. A.; ligesom Gjøde¬

rup ogsaa havde lovet ham, da han — som ovenfor bemærket —vilde

flytte ud paa Nørrebro, at være ham behjælpelig med at faae Kjelderleilig¬

heden leiet ud til en Anden, men ikke holdt dette. Da nu Tiltalte Man¬

dagen den 7de Novbr. f. A., paa Grund af at Gjoderup havde sendt en

Prokurator ned til ham, havde betalt den hele Halvaarsleie forud med 45

Rbd., hvilke Penge han kun kunde skaffe tilveie ved at pantsætte sin Kones

Mantille og Schawl, bestemte han sig samme Dag til at sætte Ild paa Ste¬

det, for at hævne sig paa Gjøderup, idet det Dagen iforveien var faldet

ham ind, at han paa denne Maade bedst kunde forskaffe sig den paatænkte

Hævn. Tiltalte havde nemlig oftere hørt omtale, at Stedet vistnok vilde

blive brændt af, og han tænkte sig da, at naar der kom Ild i Stedet, vilde

Gjøderup faae Skyld derfor og saaledes blive underkastet den Straf, der

er for Ildspaasættelse, uden at Tiltalte dog vidste, hvori denne Straf bestod.

Imidlertid tænkte Tiltalte sig dog ikke Muligheden af at hele Stedet skulde

brænde, idet han antog, at der suart vilde komme Hjælp.

Da Tiltalte saaledes den 7de Novbr. havde besluttet at sætte Ild paa

Stedet, yttrede han til sin Kone, at han nu skulde hævne sig rigtigt paa

Gjøderup, og brugte Udladelser, der tilkjendegave, at han vilde gjøre det

ved at sætte Ild paa Stedet, for at Mistanken kunde komme til at falde

paa Gjøderup, hvilket hans Kone bifaldt, da hun nærede det samme Had,

som han, til Gjøderup. Samme Dags Eftermiddag Kl. mellem 5 og 6

lagde han af endeel Høvlspaaner, som han i den Gang, hvor Ilden brød

ud, havde beroende fra det Arbeide, som han foretog i sit Hjem, en Bunke

sammen, og lagde ovenpaa denne Bunke en Knagerække, hvori der var et

Hul. I dette Hul satte han et Margarinlys paa omtrent 4 Tommers Længde,

tændte derpaa Lyset og satte en Bøtte ovenover, i den Hensigt, at man ikke

udenfra skulde see Lys, førend Ilden havde godt fænget. Efterat dette var

skeet begav Tiltalte sig tilligemed sin Hustru ud til deres Leilighed paa

Nørrebro, og havde han beregnet, at Ilden vilde omtrent bryde ud efter et
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Par Timers Forløb, altsaa paa en Tid, da samtlige Stedets Beboere endnu

maatte være oppe; men ved deres Hjemkomst om Aftenen Kl. omtrent 10

var Lyset brændt ned uden at have tændt. Tiltalte yttrede da til sin Kone, at

denne Gang var det mislykket, men at det nok skulde lykkes en anden Gang.

Den paafølgende Dag, den 8de Novbr., anlagde han derpaa igjen Il¬

den aldeles paa samme Maade, Sted og Tid, som den 7de Novbr., og be¬

gav sig ligeledes derefter, idet han ogsaa denne Gang forudsatte, at Ilden

vilde udbryde efter et Par Timers Forløb, tilligemed sin Hustru ud til

Nørrebro, og medtog da et ham tilhørende Divanbord, hvoraf han bar Pla¬

den og hans Kone Foden. Som bemærket udbrød Ilden derpaa Kl. mellem

8 og 9.

Som ovenfor berørt maatte flere af Beboerne i de øvre Etager søge

Redning enten over Taget til Nabostederne eller ud af Vinduerne ved Hjælp

af Stiger. Saaledes er det af Devisefabrikant Menck, der boede paa 1ste

Sal, forklaret, at han, efterat have overbeviist sig om, at Ilden havde gre¬

bet om sig, forsøgte paa at bringe sin Familie ned ad Trappen og ud paa

Gaden; men da han aabnede Døren ud til Gangen, kom der en saa qvæ¬

lende Røg ham imøde, at han ansaae det fæ umuligt at redde sig ad denne

Vei, da man, selv om Trappen ikke var nedbrændt, maatte qvæles af Rø¬

gen, og han valgte derfor at redde sig og sin Familie ud af Vinduerne,

hvilket skete ved Hjælp af en Stige og uden Fare, eftersom han boede paa

en temmelig lav første Sal. —Skræddersvend Carl August Christensen, der

tilligemed sine Forældre og en Søster boede paa 3die Sal, har forklaret, at

hans Fader og Søster vare komne ned, førend der endnu var synderlig Fare

paafærde; men da Comparenten vilde redde sig og sin Moder, og i dette

Øiemed aabnede Døren ud til Gangen, slog Røgen dem saa voldsomt imøde,

at de trorde at ville blive qvalte ved at ile ned ad Trapperne, selv om disse

ikke allerede brændte. Medens de stode forvirrede herover, blev Lyset slukket

i Værelset af den indtrængte Røg, hvorpaa Comparenten strax stødte et Vin¬

due op og gav sig til at raabe om Hjælp. Der blev da sat en Stige til,

men da denne ikkun naaede op til 1ste Sal, maatte en anden Stige sættes

paa den første, for at naae op til dem, hvorpaa de endelig kom ud af Vin¬

duet og ned paa Gaden. Under denne Venten vare de nærved at qvæles

af Røgen, idet de i deres Forvirring havde ladet Døren ud til Gangen staae

aaben, saa at Røgen uophørlig trængte ind til dem. — Vilhelmine Sikora,

Bisserups Hustru, der boede paa Qvisten, har forklaret, at hun, da hun

hørte Brandallarmen paa Trapperne, ilede ud; men deels paa Grund af

den stærke Røg og deels da hun saae, at Trappen fra Stuen til 1ste Sal

brændte, indsaae hun Umuligheden af at komme ned ad Trapperne med sine
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2 Børn paa 4 og 2 Aar, og hun raabte derfor ud af Vinduet om Hjælp,

hvilken ogsaa efter omtrent ⅓e Times Forløb blev bragt hende, idet en Per¬

son brød Hul igjennem Nabostedets Tag og paa denne Maade reddede

hende og hendes Børn. Som Beviis paa Røgens Styrke har hun an¬

—ført, at alle Dørene og alt Træværket i Qvistetagen næsten var sort.

Birgitte Margrethe Bindeballe, Olsens Enke, der boede paa 3die Sal, har

forklaret, at hun, hendes Søn og to hos hende Logerende bleve reddede ud

af Vinduerne ved Hjælp af Stiger, der ikke vare sammenbundne, men hvoraf

den øverste stod løs paa et af Trinene af den nederste; hvorimod to andre

hos hende Logerende reddede sig ved at krybe op paa Taget, hvorfra de kom

over paa Nabohusets Tag.

Glarmester Johan Peter Ludvig Berg, der tidligere har været ansat

som Brandmester ved Brandcorpset og som kom tilstede ved Ildens Udbrud,

har forklaret, at efter den Maade, hvorpaa Ilden var anlagt, og den Styrke,

den allerede havde erholdt, vare navnlig de Personer, der beboede de Dele

af Stedet, som vare over Stuen, udsatte for øiensynlig Livsfare, idet den

brændende Trappe forhindrede dem fra at komme ned, og Røgen i hele For¬

husets Gang udsatte dem for at blive qvalte, saa at der ingen anden Red¬

ning stod dem aaben, end at komme over paa Nabohusets Tag eller ud

gjennem Vinduerne. Comparenten har derhos tilføiet, at dersom Ilden var

brudt ud, efterat Beboerne vare gaaede i Seng, er det hans Overbeviisning,

at ikkun faa af dem vilde være blevne reddede, samt at han, der, ifølge sin

Stilling, har været tilstede ved mangfoldige Ildebrande, ingen har seet, hvor

Ilden greb saa hurtig om sig, og var anlagt paa saa farligt et Sted, samt

derfor i saa høi Grad udsatte Beboerne for Fare. - Snedkermester og Lieute¬

nant ved Brandcorpset Carl Heinrich Winther har afgivet en med Com¬

parenten Bergs i det Væsentlige overensstemmende Forklaring.

Med Hensyn til den aabenbare Fare, hvorfor navnlig Beboerne af de

øvre Etager saaledes have været udsatte, har Tiltalte i Forhøret den 12te

Novbr. f. A. forklaret, at han, uagtet han, som bemærket, havde anlagt Il¬

den saaledes, at den, efter hans Formening, maatte bryde ud medens Hu¬

sets Beboere endnu vare oppe, dog nok kunde indsee, at efter det Sted,

hvorpaa Ilden var anlagt, maatte den eneste Trappe i Stedet blive stærkt

udsat for hurtigt at antændes, og saaledes Beboerne udsættes for,

at den eneste Vei som stod dem aaben til at komme ned, derved af¬

spærredes af Ilden; men han forsikkrede, at han alligevel ikke har tænkt

sig Muligheden af eller havt til Hensigt, at nogen af Beboerne skulde inde¬

brænde. Efterat Tiltalte var gjort opmærksom paa, at endeel af Beboerne,

uagtet Ilden endnu ikke havde taget stærk Overhaand, alligevel maatte søge
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deres Redning ud igjennem Vinduerne, erklærede han, at han burde have

overtænkt den store Fare, hvorfor han ved Ildspaasættelsen udsatte Stedets

Beboere, men gjentog, at han ikke tænkte paa denne Fare, uagtet han maatte

indrømme, at det maatte være indlysende for Enhver, der, som han, kjendte

Stedets Localiteter, at Beboerne udsattes for at indebrænde paa Grund af

det Sted, paa hvilket Ilden var anlagt. I Forhøret den 18de Novbr. har

Tiltalte erkjendt, at Ilden maa have taget saaledes fat, at den, naar den

var bleven opdagen en ganske kort Tid senere, vilde have angrebet Trappen

i den Grad, at Beboerne umuligt kunde være komne ned ad den, og at de

saaledes have været udsatte for den øiensynligste Livsfare. Endvidere har

han i det samme Forhør forklaret, at han, skjøndt han selv indsaae den over¬

ordentlige Fare for hvilken Beboerne vilde være udsatte, naar Ilden fik

Overhaand, dog ikke har yttret Noget herom til sin Kone, og dersom hun

derfor har indseet den Fare, som Ildspaasættelsen vilde medføre, maatte dette

være begrundet i, at hun, ligesom Tiltalte, har vidst, at Ilden blev anlagt

lige under den eneste Trappe, som findes i Stedet, og som var Nedgang

for de talrige Beboere paa 1ste, 2den og 3die Sal samt paa Qvistetagen.

Fremdeles hedder det i Forhøret, at uagtet Tiltalte saaledes baade har ind¬

seet og tænkt over bemeldte Fare, maa han dog vedblive, at han haabede,

at Ilden kunde blive slukket saa betimeligt, at Ingen vilde komme til at

indebrænde, idet han dog paa den anden Side maa indrømme, at han ved

at forlade Stedet og begive sig ud paa Nørrebro, hvor han begge Aftener

forblev indtil Ilden efter hans Formening maatte være brudt ud, har be¬

virket at det blev ham umuligt at bidrage Nogetsomhelst til at Ildspaa¬

sættelsen blev opdaget eller uden Fare for Stedets Beboere. Sluttelig be¬

mærkede Tiltalte, at Hævnfølelsen mod Gjøderup var saa overveiende hos

ham, at alle andre Hensyn svandt bort imod denne, og at han derfor ikke

har kunnet tillægge saadanne Hensyn den Vægt, som han senere har indseet

at der burde tillægges dem. Tiltalte er ogsaa stadig vedbleven, at Lysten

til at hævne sig paa Gjøderup har været hans eneste Motiv, og har saa¬

ledes navnlig nægtet at have havt til Hensigt at besvige Assurancen, da

han foretog Ildspaasættelsen, hvorimod han vel vilde have forlangt Erstat¬

ning for de Effecter, som vare blevne brændte. Ligeledes har han nægtet,

at han, da han den 13de Januar f. A. fornyede sin Assurance for det

samme Beløb som tidligere — 400 Rbd. — foretog dette i noget svigag¬

tigt Øiemed, uagtet han da vidste, at hans Effecter vare noget mindre værd,

idet han i Mellemtiden havde solgt nogle af dem.

Tiltaltes Kone har forklaret overensstemmende med ham angaaende

Oprindelsen og Grunden til det Had, han nærede mod Gjøderup, samt at
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han oftere havde brugt Yttringer, som viste dette Had, hvilke Yttringer hun

billigede, da hun nærede det samme Had. Ligeledes har hun forklaret, at

hun, da Tiltalte den 7de Novbr. yttrede til hende, at han nu rigtig

skulde hævne sig paa Gjøderup, og brugte saadanne Ord, som viste at

Hævnen skulde bestaae i, at han vilde sætte Ild paa Stedet, for derved at

kaste Mistanken paa Gjøderup, hertil villig gav sit Bifald, idet hun yt¬

trede, at det kunde Gjøderup godt fortjene. At Ildspaasættelsen den 7de

Novbr. mislykkedes, og at Tiltalte da sagde til hende, at den nok skulde

lykkes en anden Gang, har hun ligeledes erkjendt Rigtigheden af. Jøvrigt

har hun nægtet, at der har været truffet nogen bestemt Aftale mellem hende

og hendes Mand angaaende Ildspaasættelsen, ligesom ogsaa, at hun selv har

deeltaget i denne eller i Forberedelserne til den, men Grunden hertil var in¬

gen anden, end at hun da i Forhøret kunde sige, at hun ikke havde havt

Deel i Nogetsomhelst betræffende Brandstiftelsen. Endelig har hun sagt, at

hun ikke troer, at hendes Mand tillige har havt til Hensigt at ville besvige

Assurancen, men antager, at hans eneste Bevæggrund var, ligesom hendes

Had imod Gjøderup.

Med Hensyn til det Had, som Tiltalte og hans Kone saaledes ville

have næret mod Gjøderup, og de af Tiltalte herfor anførte Grunde, har be¬

meldte Gjøderup forklaret, at det forholder sig rigtigt, at Lægen Berg en

Gang under Choleraepidemien paalagde ham inden 4 Dage at besørge et

nyt Gulv lagt i det af Tiltaltes Værelser, som vendte ud til Gaarden.

Comparenten underrettede da Tiltalte om Dagen, hvorpaa dette skulde skee,

og denne gjorde da ingen Indvendinger herimod. Da Comparenten om

Morgenen indfandt sig med Snedkeren, gik han med denne ind i Værelset

til Gaden, i hvilket Tiltaltes Kone laae syg, og derfra ind i Værelset til

Gaarden, hvor han anviste Snedkeren Arbeidet, hvorefter de, for ikke at

uleilige den syge Kone, samt for at spare paa Veien, afbenyttede Vinduerne

til at gaae ud og ind af og til at bringe Materialierne ind. At Tiltalte

var bleven vred herover, havde Comparenten ingen Anelse om, førend han

samme Dags Aften hørte, at Tiltalte havde yttret, at det skulde koste Com¬

parenten 20 Rbd., at han havde foretaget disse Reparationer, men selv har

Tiltalte ikke talt noget til Comparenten om denne Sag. Derimod har Com¬

parenten nægtet at have lovet Tiltalte Reparationer uden at holde et saa¬

dant Løfte, og ligeledes har han nægtet at have tilladt Tiltalte, at den

anden Halvdeel af Leien maatte henstaae til Nytaar, hvorimod han vel havde

lovet ham, at naar han betalte ⅓ Aars Leie og skaffede paalidelige Beboere

til at overtage Kjelderen, saa skulde han ikke komme til at betale Mere; da

Tiltalte imidlertid flyttede sit Tøi bort uden at opfylde nogen af de stillede
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sig til en Prokurator, der bevægede Til¬Betingelser, henvendte Comparenten

talte til at betale ⅓e Aars Leie. Sluttelig har Comparenten bemærket, at

saavel Tiltalte som hans Kone ofte have viist, at de bare Nag til ham, idet

de ved flere Leiligheder have udskjeldt ham og brugt fornærmelige Udladelser til

ham, men han havde dog aldrig anet, at de vilde gaae saa vidt i deres

Hævn, som skeet er.

Ovoad generalia bemærkes, at Tiltalte Hans Andreasen eller Andersen

er født den 12te Februar 1826. Han er en Søn af nu afdøde Ledehuus¬

mand Andreas Mathiesen og efterlevende Enke, Ane Dorthea Hansdatter.

I Marts 1850 blev han indkaldt til militær Tjeneste, efterat han tidligere

i 5 Aar havde været i Snedkerlære i Sorø og gjort Svendestykke i Holbek.

I August 1851 blev han permitteret af militær Tjeneste, hvorpaa han kom

i Tømmerlære hos Tømmermester Rothe, og i Foraaret 1852 blev han

Svend, hvorefter han kom i Arbeide hos Tømmermester Blom. Den 26de

Octbr. 1851 blev han gift med sin nuværende Hustru. Han findes ikke

tidligere at have været tiltalt eller straffet.

Da Tiltalte, efter det Foranførte, ved sin egen med det iøvrigt Oplyste

stemmende Tilstaaelse var overbeviist om forsætligen at have sat Ild paa det

oftnævnte Sted, og det under saadanne Omstændigheder, at han, efter hvad

han selv har vedgaaet, har indseet, at han ved sin Gjerning udsatte Andres

Liv for aabenbar Fare, hvilket ogsaa er oplyst virkelig at have været Til¬

fældet, — maatte Høiesteret billige, at han i 1ste Instants ved Kjøbenhavns

Criminal= og Politirets Dom var anseet efter Fdgn. 26de Marts 1841 § 1

med at have sit Liv forbrudt; ligesom Høiesteret ogsaa billigede, at det i

bemeldte Dom var antaget, at der, forsaavidt Tiltalte tillige var sigtet for

Assurancesvig, Intet var oplyst, som med Hensyn dertil kunde paadrage ham

særskilt Strafansvar.

Idet Høiesteret saaledes stadfæstede Criminal= og Politirettens Dom,

formeente dog samtlige de i Sagen voterende Tilfororordnede, som havde

stemt for Anvendelsen af Livsstraf *), at burde indstille Tiltalte der ikke

tidligere havde været tiltalt eller straffet, til ved Hans Majestæts Naade at

eftergives denne Straf, i hvilken Henseende de anførte: 1) at der aldeles

ingen Anledning var til at antage, at Tiltalte virkelig havde havt til Hensigt at

udsætte nogen af Bebøernes Liv for Fare, samt 2) at han til Forbrydelsens

Udførelse havde valgt en saadan Tid, da Beboerne maatte antages endnu at

være oppe og da det ogsaa maatte forudsættes, at Ilden, efter al Sandsyn¬

lighed, vilde blive opdaget, inden den havde grebet synderlig om sig.

*) Een af de Voterende havde stemt for Tugthuusarbeide paa Livstid.
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Paa disse Grunde indstillede allerunderdanigst samtlige Tilforordnede,

som havde stemt for Livsstrafs Anvendelse, at Tiltalte allernaadigst maatte

forskaanes for at lide efter Dommen, mod at han hensattes til Tugthuus¬

arbeide, der af en overveiende Pluralitet blandt de Voterende indstilledes til

at bestemmes paa Livstid.

Da Justitsministeriet ogsaa efter Omstændighederne troede at burde til¬

raade Hans Majestæt at eftergive Arrestanten Livsstraffen, mod at han, som

af Høiesterets Pluralitet indstillet, hensattes til Tugthuusarbeide paa Livstid,

nedlagde Ministeriet i Overensstemmelse hermed en allerunderdanigst Fore¬

stilling, og efterat Sagen derpaa var bleven foredraget i det Geheime Stats¬

raad, behagede det Hans Majestæt ved allerhøieste Resolution af 19de Mai

sidstl. allernaadigst at bifalde, at den idømte Livsstraf formildes til Tugt¬

huusarbeide paa Livstid.

Blandede Efterretninger.
Finantsministeriet.

Fra Autoriteterne i Vestindien er til Finantsministeriet indløbet Beret¬

ninger til Slutningen af Mai Maaned, ifølge hvilke Choleraen nu ansees

aldeles ophørt paa de danske Øer. Gouvernementet havde derfor indskrænket

det Tidsrum, hvori Fartøier fra St. Thomas og St. Jan og de øvrige

cholera=mistænkte vestindiske Øer skulle udholde Qvarantaine ved St. Croix,

til den Tid, som behøves til Fartøiets og Ladningens og isærdeleshed Passa¬

gerernes Bagages Udrøgning og Rensning, som ikke i noget Tilfælde vilde

kunne medtage længere end 24 Timer.

Efterat saaledes den hidtil bestaaende Hindring imod Colonialraadets

Samling var hævet, var dette ved en Kundgjørelse af 24de Mai blevet sam¬

menkaldt til Fredagen den 2den Juni.

Da den fungerende Commandant paa St. Thomas, Etatsraad Berg,

havde andraget, at det paa Grund af hans nærværende Embedsstilling vilde

blive vanskeligt for ham at forlade St. Thomas for at tage Sæde i Colo¬

nialraadet, var af Gouvernementet, i Henhold til den Samme ved aller¬

høieste Resolution af 7de Septbr. f. A. meddeelte Bemyndigelse (Dep. Tid.

for 1853 S. 746), Præsten ved den engelsk=episkopale Menighed paa St.

Croix Fletcher J. Hawley udnævnt til Medlem af Colonialraadet i Etats¬

raad Bergs Sted.

Paa St. Thomas og St. Jan led man af Tørveir; paa sidstnævnte

Ø udgjorde den i April faldne Regnmængde kun 11 Linier. Den 10de

April Kl. 9½ Formiddag og den 22de Kl. 9½4 Eftermiddag føltes Jordskjælv

paa St. Thomas, det sidste temmelig stærkt. Sundhedstilstanden havde været

særdeles god.
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Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Under 10de Juni sidstl. har Kirke= og Underviisnings=Ministeriet ladet

udgaae følgende Circulære til samtlige Amtmænd:

Den stadig tiltagende Folkemængde har i de senere Aar bevirket en

Overfyldning af flere af Almueskolerne paa Landet, der nødvendig har

maattet indvirke skadeligt paa Underviisningen, og efterhaanden som Selv¬

eiendom og Udstykning af de større Jordeiendomme bliver mere almindelig,

er det at forudsee, at denne Ulempe hyppigere vil indtræffe. Hvor Uleilig¬

heden af det større Børneantal allene bestaaer i, at Skolestuen bliver for

lille til at rumme Børnene, lader Mangelen sig afhjælpe ved en Udvidelse

af Localet; men ofte stiger Børneantallet i en saadan Grad, at Klasserne,

hvori Skolen er inddeelt, blive for talrige til at Læreren kan overkomme

Underviisningen, og man maa da gribe til andre Midler for at fjerne de Hindrin¬

ger for Underviisningens ordentlige og tilbørlige Fremme, der reise sig heraf.

Der frembyder sig i denne Henseende tre Veie at vælge imellem, nem¬

lig enten at dele Skolen i flere Klasser med kortere Underviisningstid for

hver, eller at forøge Lærerkræfterne ved Ansættelsen af flere Lærere, eller

ved at indrette nye Skoler, eller og paa anden Maade skaffe en Deel af

Børnene Underviisning udenfor de sædvanlige Skoler. Om Anvendelsen af

det første af disse Midler har Ministeriet jevnlig modtaget Forslag, idet

forskjellige Sogneforstanderskaber saavelsom ogsaa enkelte Skoledirectioner,

naar der var Spørgsmaal om at Børneantallet i en eller anden Skole var

for stort, have andraget paa, at Skolen maatte deles i 3 Klasser med 2

Dages ugentlig Underviisning for hver; men ligesom dette er stridende mod

Skoleanordningen for Landet af 29de Juli 1814 § 10, der udtrykkelig be¬

stemmer, at hver Klasse bør søge Skolen 3 fulde eller 6 halve Dage ugent¬

lig (hvori dog senere er skeet en Forandring ved Plakaten af 27de August

1818, der tillader en noget anden Fordeling af Underviisningstiden mellem

Klasserne efter Aarstiden:, uden at dog selve Underviisningen derved for¬

mindskes), saaledes maa Ministeriet ansee den lovbefalede Underviisningstid

for kort nok, og Man har derfor fundet Betænkelighed ved at andrage paa

en yderligere Indskrænkning heri. Derimod har Ministeriet i Almindelighed,

hvor Børneantallet viser sig at være for stort for een Lærer, søgt at virke

til en bedre Indretnings Fremme, ved at paabyde Oprettelsen af nye Sko¬

ler eller Ansættelsen af Andenlærere ved de alt bestaaende, i hvilket sidste

Tilfælde Skolerne da ere blevne forsynede med 2 Skolestuer og inddeelte i

4 Klasser, saaledes at hver Klasse erholder Underviisning i den lovbefa¬

lede Tid.

Skjøndt denne Maade at ophjælpe Skolevæsenet paa er den sikkreste og
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paalideligste, kan det dog ikke nægtes, at den ogsaa har sine Vanskeligheder,

idet den medfører betydelig forøgede Udgifter, og Evnen i Communerne til

at anvende Bekostninger paa Skolevæsenet ikke sjældent staaer i omvendt

Forhold til Børneantallets Tilvæxt, hvortil endnu kommer, at det i den senere

Tid har været meget vanskeligt at erholde saadanne mindre lønnede Skole¬

lærerembeder, som Andenlærerposterne i Almindelighed ere, tilfredsstillende besatte.

Ministeriet har derfor troet, at det kunde fortjene Overveielse, om det

ikke maatte være muligt at forskaffe en Deel af de mindre Børn Underviis¬

ning i de første Begyndelsesgrunde udenfor Skolen, hvorved Læreren vilde

befries for en Deel af det meest tidspildende og sløvende Arbeide og sættes

istand til at anvende mere Tid og Kraft paa de ældre Børns Underviisning.

Allerede Skoleanordningen for Landet § 1 tyder hen herpaa idet den be¬

stemmer, at hvor Børneantallet i et Skoledistrikt bliver for stort for een

Skole, og det bliver for bekosteligt at oprette 2 Skoler, bør der anlægges

en Hjælpeskole for Børn af Underviisningens nederste Klasse; og i Henhold

hertil er ogsaa paa flere Steder med Held indrettet saakaldte Pugeskoler,

hvori de yngste Børn, i Almindelighed indtil 9 Aars Alderen, nyde Under¬

viisning i de første Elementer af et ældre Fruentimmer eller anden dertil

skikket Person der hertil lønnes af Communen. Imidlertid medfører en

saadan Indretning dog ogsaa Udgifter, og er derhos betinget af, at der findes

en Person, der er skikket og villig til at paatage sig dette Arbeide, hvilket

ikke allevegne er Tilfældet. Det lader sig derfor ikke altid gjøre at oprette

slige Hjælpe= eller Pugeskoler, men Trangen hertil turde ogsaa, efter Ministe¬

riets Formening, fra en vis Side være mindre nu end tidligere, da den Un¬

derviisning, der skulde meddeles i disse Skoler, nu, efterat Anordningerne af

29de Juli 1814 have virket i 40 Aar, for en stor Deel maa kunne med¬

deles i Hjemmet, naar Forældrene og navnlig Mødrene eller ældre Sødskende

kunne og ville besørge den tidligste Underviisning. Paa denne Maade vilde

da Skolegangens Begyndelse kunne, ialtfald for en Deel af Børnene, udsættes

til en noget senere Alder end Skoleanordningens § 7 foreskriver, men det

er en Selvfølge, at hertil dog i ethvert Tilfælde maatte indhentes Skoledi¬

rectionens Tilladelse i Henhold til Anordningens § 18, ligesom det saavel

fra Directionens som fra Sogneforstanderskabets Side maatte paasees at

Tilladelsen ikke benyttes til at lade Børnene hengaae i Uvidenhed.

Idet Ministeriet ikke undlader at henlede Directionens Opmærksomhed

paa denne Sag, der synes at være ligemeget i Skolevæsenets og i Commu¬

nens Interesse, idet den paa den ene Side vil kunne bidrage til en bedre

Underviisnings Fremme i Skolen, naar Læreren fritages for det trættende

Arbeide med at bibringe de mindre Børn de første Begyndelsesgrunde og

saaledes sættes istand til at føre de ældre Børn videre frem, og den paa den
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anden Side muligen vil kunne befrie Communen for forøgede Udgifter ved

at modvirke en Overfyldning af Skolen, skulde Ministeriet tjenstligst anmode

Hr. (N. N. Amtmand) og Deres Høiærværdighed om at tage under Over¬

veielse, hvad der i denne Retning hensigtsmæssigen maatte kunne foretages,

og da at træffe de i saa Henseende fornødne Foranstaltninger, ligesom Man

og maa udbede sig Deres behagelige Tanker om, hvorvidt nogen videre al¬

mindelig Foranstaltning i saa Henseende maatte være tilraadelig.

Indenrigsministeriet.

En Amtmand havde tilstillet Indenrigsministeriet et Andragende, hvori

Sogneforstanderskabet for N. N. Pastorat forespurgte, hvorvidt Sognepræster

og Skolelærere ere fritagne for at udrede Pengebidrag til Communen efter

Formue og Leilighed.

Næst i denne Anledning at bemærke, at den Skrivelse fra Indenrigs¬

ministeriet af 28de Januar 1851*), der af Sogneforstanderskabet var paa¬

beraabt som formeentlig hjemlende de Paagjældende en slig Fritagelse, ikkun

udtaler, at Loven af 20de Juni 1850 om Udjevningen af Hartkornsfor¬

skjællen ingen Forandring har medført med Hensyn til Forpligtelsen til at

svare Formues= og Leilighedsbidrag, og at derfor Vedkommende fremde¬

les maa tilkomme den Fritagelse for at deeltage i de nævnte Skatter, som

de hidtil have nydt, — svarede Indenrigsministeriet, efter over Sagen at have

corresponderet med Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, i Skri¬

velse af 4de Mai d. A., at da der ikke i Lovgivningen haves nogen Hjem¬

mel til ansee Præsterne fritagne i Almindelighed for Deeltagelse i

Udredelsen af de Afgifter til Communevæsenet, der efter Lovgivningen kunne

gjøres til Gjenstand for Ligning efter Formue og Leilighed, skjønnedes ikke

rettere, end at de maae ansees pligtige at tage Deel i Bidragene dertil med

de øvrige Sognebeboere efter deres Formue og Leilighed, forsaavidt de ikke

ved særegne Bestemmelser maatte være fritagne herfor, saasom med Hensyn

til Skolevæsenet ved allerhøieste Resolution af 17de Juli 1822, cfr. Kirke¬

og Underviisnings=Ministeriets Skrivelse af 12te Januar f. A. (Dep. Tid.

S. 459—60).

Hvad dernæst angik Spørgsmaalet om Skolelærernes Forpligtelse

til at svare Communalafgifter efter Formue og Leilighed, yttrede Ministeriet,

at der ikke gives noget Lovbud, der hjemler dem Fritagelse for at svare Bi¬

drag til Communens Fattigvæsen, og at de vel ei heller ifølge Lovgivningen

kunne ansees fritagne for at yde Bidrag til Skolevæsenet, men at der dog

findes ikke Lidet at tale for, at der ei paalignes dem Bidrag til Skoleud¬

gifterne af deres Embedsindtægter, hvorimod det er en Selvfølge, at de,

*) Dep. Tid. for 1851 S. 435—36.
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forsaavidt de ere i Besiddelse af privat Formuel, bør yde Bidrag deraf til

Skolevæsenet ligesom andre Beboere i Communen.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 17de Juni sidstl. har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Patent angaaende Repartition af det Bidrag, som

Hertugdømmet Slesvig vil have at udrede i Anledning af de i Tids¬

rummet fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855 for Finantskas¬

sens Regning udførende Chausseestrækninger i bemeldte Hertugdømme:

Efterai det ved Bekjendtgjørelse af 2den Mai 1854 er bleven bragt til

offentlig Kundskab, at i Hertugdømmet Slesvig 2 Miil af Hovedlandeveien

mellem Haderslev og Kolding i Tidsrummet fra 1ste April 1854 til ult.

Marts 1855 skulle bygges, bliver efter allerhøiest Befaling, med Hensyn

til det Bidrag, der i Henhold til det allerhøieste Patent af 6te Februar

1854 § 1 vil være at erlægge af Hertugdømmet Slesvig for bemeldte Vei¬

strækning af 2 Miil, Følgende herved bekjendigjort til Efterretning og Iagt¬

tagelse.

§ 1.

Det Bidrag, som Hertugdømmet Slesvig i Henhold til det allerhøieste

Patent af 6te Februar 1854 § 1 har at erlægge for hver Miil, 15,000

Rigsdaler, udgjør for den ommeldte Chausseestrækning af 2 Miil, naar der¬

fra drages de 10,958 Rd. 68 ß., som i Forhold til den ved Patentet af

18de Februar 1854 udskrevne Sum af 22,739 Rd. 15 ß. er indkommen

for meget, tilsammen 19,041 Rd. 28 ß.

§ 2.

Til Dækning af denne Sum bliver at erlægge 2 Skilling for hver

100 Rigsdaler af de til Skatten af Besiddelse, Nytte og Brug og Bank¬

hæftelsen ansatte Jorder, efter de i Overensstemmelse med Forordningen af

9de Juli 1813 forfattede og approberede Skatteregistre, dog under Iagtta¬

gelse af de af vedkommende Autoriteter beordrede Af= og Tilgange, og lige¬

ledes 2 Skilling for hver 100 Rd. af den for Bygningerne i Kjøbstæderne

saavelsom i de til Kjøbstædernes Valgdistrikter henlagte Byer og for de til

Bygningsafgift ansatte Bygninger i de øvrige Landdistrikter, nugjældende

Brandforsikkringsværdi, eller, hvor en saadan lovmedholdeligen savnes, af den

Taxationsværdi, hvorefter Bygningsafgiften er ansat.

§ 3.

De Bidrag, som efter § 2 skulle erlægges, blive at erlægge den 1ste

October d. A., tilligemed de andre i denne Termin forfaldne Skatter og

Afgifter, til de Embedsmænd og Autoriteter, som af Undersaatterne have at

oppebære Grund= og Benyttelsesskatten saavelsom Huusskatten, og ere disse
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Bidrag, forsaavidt de ikke herefter skulle indbetales direkte til Centralkassen,

af de nævnte Embedsmænd og Autoriteter at aflevere sammesteds.

—§ 4.

Til Opkrævning af de Bidrag, der erlægges af Jordernes Taxations¬

værdi, er det ikke nødvendigt at affatte særegne Skatteregistre, men kun ved

Afleveringen til Centralkassen at lade medfølge en Angivelse af det oppebaarne

Beløb.

Derimod maa der over de Bidrag, som skulle erlægges efter Bygnin¬

gernes Værdi, udfærdiges specielle Registre af de Embedsmænd og Autoriteter,

som opkræve samme, i hvilket Øiemed Branddirecteurerne, paa Forlangende,

uden Godtgjørelse have at meddele Oppebørselsbetjentene de fornødne Efter¬

retninger. Disse Registre blive tilligemed fornævnte Bidrag og en Anmel¬

delse om det oppebaarne Beløb at indsende til den Kongelige Centralkasse i

Flensborg.

§ 5.

Skulde der ved denne Repartition indkomme mere end den foranførte

Sum af 19,041 Rd. 28ß., saa vil Overskuddet blive at fradrage den Sum,

som det næstpaafolgende Aar bliver at repartere, hvorimod det, der maatte

indkomme mindre, vil være at tillægge næste Aars Repartitionssum.

Under 17de Juni sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget en Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig, hvorved den

under 15de April 1854 for Kongeriget Danmark udgaaede Lov om Skibs¬

fart og Handel paa Island meddeles til Efterretning.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. En Toldinspecteurpost ved Toldstedet foran

Gottorp med en aarlig Gage af 1800 Rd.

En Toldkassererpost ved samme Toldsted ligeledes med en aarlig Gage

af 1800 Rd., og til Contoirhold indtil videre 600 Rd. aarlig. For de

med dette Embede forbundne Oppebørseler bliver at stille en Caution af

10,000 Rd. i anordningsmæssige Effecter.

Begge disse Embeder ere opslaaede vacante den 20de Juni.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som første

ordineret Catechet ved Bremerholms Menighed i Kjøbenhavn. Opslaaet va¬

cant den 23de Juni.

En LærerpladsUnder Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

ved den høiere Borgerskole i Husum. Indtægterne bestaae i en aarlig Gage

af 300 Rd., en aarlig Huusleiegodtgjørelse af 96 Rd. og en forholdsmæssig
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Andeel i Skolepengene. Den, som ansættes i Embedet, der kan ansøges saa¬

vel af Theologer som af Seminarister, vil have at meddele Underviisning i

Religion, Tydsk, Naturhistorie, Regning samt om muligt ogsaa i Sang og

Engelsk. Ansøgningerne stiles til Hs. Majestæt Kongen og indsendes, led¬

sagede af de fornødne Vidnesbyrd, til den høiere Borgerskoles Scholarchat i

Husum inden 6 Uger fra den 15de Juni at regne.

En Lærerplads ved Domskolen i Slesvig. Indtægterne bestaae i en

aarlig Gage af 500 Rd., en aarlig Huusleiegodtgjørelse af 96 Rd. og en

forholdsmæssig Andeel af Skolepengene. Embedet skal besættes med en

Theolog, der om muligt tillige skal være det franske og engelske Sprog mæg¬

tig. Ansøgninger, hvori ønsket bemærket, om den Paagjældende, i Tilfælde

af at en af Skolens lavere gagerede Lærere skulde blive beskikket til denne

Lærerplads, attraaer en Lærerplads, der er lønnet med 100 Rd. mindre.

stiles til Hs. Majestæt Kongen og indsendes til Skolens Rectorat inden 4

Uger fra den 17de Juni at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Saxild og Nølev Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden af Kaldets 384 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. tiendeydende Hartkorn udgjør

51 Td. Rug, 113º9 Tdr. Byg, 104º Tdr. Havre og i Penge 54 Rd.

2) Qvægtienden er anslaaet til c. 5 Rd. 3) Offer og Accidentser 200 Rd.

4) Nannest og Smaaredsel 60 Gjæs, 23 Lpd. Ost, 60 Snese Æg. 5)

2 jordløse Huse. 6) Refusion for Brød og Viin 20 Rd. — Præstegaar¬

den, hvis Bygninger ere gamle, staaer for Hartkorn ny Matrikul 11 Tdr.

4 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. 70 Tdr. Land Sædeland er god Jord, 12 Tdr.

Land Sandjord og 20 Tdr. Land udyrket Sand. En Enghave, hvorpaa

avles c. 6 Læs Hø. En Skovlod paa 7 Tdr. Land. Et Tørveskift i Rand¬

lev Mose, hvorfor svares Præsten i Randlev 4 Rd. aarlig. — Udgifter:

1) Skatterne udgjøre 150 Rd. 2) Landemodsexpenser 13 Rd. 48 ß. 3)

Communeafgifter 8 Rd. 4) Enkepension svares med 37 Tdr. Byg, betalt

efter hvert Aars Kapitelstaxt. 5) Pension til den entledigede Præst 200 Rd.,

at erlægge med Halvdelen den 1ste April og den 1ste October, og 50 Tdr.

Byg at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstaxt, samt med Forbe¬

hold for bemeldte Præsts nuværende Hustru af Adgang til den sædvanlige

Enkepension af Kaldet, saafremt hun overlever ham.

Befordringer og Afgang.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 17de Juni er

der tillagt Biskop over Sjællands Stift, Dr. og Prof. theol. H. L. Mar¬
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tensen, Ridder af Dannebroge, allerhøieste Ordre til at indtræde som første

Medlem af Directionen for Pastoral=Seminariet; og er der under s. D.

ligeledes tillagt ham allerhøieste Ordre til at indtræde som Medlem af det

Kgl. Missionscollegium. Under 18de s. M. er forhenværende Capellan pro

persona for Hunstrup, Østerild og Hjardemaal Menigheder i Aalborg Stift,
E. Boesen, allernaadigst beskikket til Præst ved Straffeanstalten i Horsens.

Under Krigsministeriet. Under 6te Juni er det allerhøist tilladt, at
efternævnte Officerer a la suite i Cavalleriet, der ere ansatte til Tjeneste

ved Gensdarmericorpset i Hertugdømmet Slesvig, nemlig: Premierlieutenan¬

terne I. O. P. v. Bentzen, Ridder af Dannebroge, og C. E. v. Beck,
Ridder af Dannebroge, samt de charakteriserede Premierlieutenanter F. B.

S. v. Brockdorff, Ridder af Dannebroge, T. v. Freiesleben, Ridder af

Dannebroge, A. S. H. v. Flindt, C. A. v. Hansen, Ridder af Dannebroge,

og O. C. H. v. Møller, fremdeles maae forblive a la suite i Cavalleriet i
2 Aar fra 1ste Juni d. A. at regne.

Under 8de s. M. er Premierlieutenant af Infanteriet I. L. v. Birch,

Dannebrogsmand, allerhøist beskikket til Toldcontrolleur i Nestved og som

Følge heraf meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under 13de s. M. er Capitain a la suite i Armeen, uden at henhøre

til sammes Detail, G. C. v. Buchwald, meddeelt Afsked i Naade af Krigs¬

tjenesten, med de ham tillagte Vartpenge i Pension. Under s. D. er Oberst¬

lieutenant paa Vartpenge C. F. v. Høegh, Ridder af Dannebroge, meddeelt

Afsked i Naade af Krigstjenesten som Oberst, med de ham tillagte Vartpenge

i Pension. Under s. D. ere Majorerne paa Vartpenge F. v. Brechwoldt

Ridder af Dannebroge, og N. de Vieg=Tholen, samt Capitainerne paa Vart¬

penge I. v. Dethlefsen, Ridder af Dannebroge, og H. C. v. Kauffmann,

meddeelte Afsked i Naade af Krigstjenesten, med de dem tillagte Vartpenge

i Pension. Under s. D. ere efternævnte Embedsmænd ved Christians Pleie¬

huus i Eckernförde paa Grund af Pleiehusets Nedlæggelse, entledigede i

Naade fra Landmilitæretaten med Vartpenge, nemlig: Forstander, Major S.

v. Lachmann, Ridder af Dannebroge, 2den Officeer, Premierlieutenant W.

C. O. v. Cold, Overlæge J. P. Lund, Ridder af Dannebroge, og Proviant¬

forvalter H. v. d. Lieth, Dannebrogsmand.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 14de Juni
er Valget af Cand. theol. Bendixen til Compastor i Mildstedt, Husum

Provsti, allernaadigst forsynet med allerhøieste Confirmation. Under s. D.

er hidtilværende Pastor N. F. Jacobsen i Vesterhever, Eiderstedt Provsti,
entlediget som Sognepræst sammesteds. Under 16de s. M. er Cand. polyt.

E. R. Grove, Ridder af Dannebroge, allernaadigst udnævnt til Vandbyg¬

ningsdirecteur for Hertugdømmet Slesvig. Under s. D. er der allernaadigst

meddeelt Cand. juris C. Salicath Vestalling som Underretsadvokat for Her¬

tugdømmet Slesvig, med Forpligtelse til at tage Bopæl i Byen Haderslev.

Under s. D. ere Adjuncterne ved Metropolitanskolen, Cand. philol. C. Thom¬

sen og Cand. philos. C. E. Kjellerup allernaadigst udnævnte resp. til Colla¬

borator og Adjunet ved Flensborg lærde og Realskole, samt Seminarist C.

A. Kragelund til Adjunet ved samme Skole.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad J. Liebe,

Statssekretær.

Den 1“ (uliN38. 1854.

Lovgivning.

Under 21de Juni sidstl. er igjennem Justitsministeriet udkommet følgende

Lov angaaende Afhændelse af det til Lehn, Stamhuse, Fideicommisser,

offentlige Stiftelser og Embeder hørende Bøndergods:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

§ 1.

Besiddere af Lehn, Stamhuse og Fideicommisser skulle være berettigede

til,efter truffen Overenskomst med vedkommende Pantehavere, uden særlig

Bevilling og uden Hensyn til de derimod stridende Bestemmelser i Erections¬

brevene, at afhænde det til Besiddelsen henhørende Bøndergods til Selveien¬

dom eller Arvefæste med Ret til at sælge og pantsætte, naar for hvert en¬

kelt Sted i Forhold til dettes Hartkorn Kjøbesummen, derunder indbefattet

den aarlige Afgift, saafremt en saadan er bestemt, ikke er mindre end det af

Justitsministeriet forud fastsatte Minimum. Forsaavidt Stederne ere bort¬

fæstede, maa Afhændelse dog allene skee til de nuværende Fæstere eller, med

disses Samtykke, til deres Livsarvinger Svigerbørn eller Stedbørn. Efter

indtraadt Fæsteledighed kan Afhændelse efter denne Lov ogsaa skee til de

nævnte Fæsteres Livsarvinger, Svigerbørn eller Stedbørn, men til Andre

kun ifølge særlig Bevilling. De Kjøbesummer, der indkomme ved de i Kraft

af nærværende Lov iværksatte Salg, skulle, med den i § 3 bestemte Ind¬

skrænkning, komme Lehnet, Stamhuset eller Fideicommisset tilgode.

§ 2.

Det i §.1 ommeldte Minimum bliver paa Besidderens Andragende at
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fastsætte af Justitsministeriet for en vis Tid, dog ikke længere end 10 Aar

ad Gangen, og enten for det hele under Besiddelsen henhørende Bøndergods

eller for de enkelte Dele af samme, der maatte findes i saa Henseende at

burde henføres til forskjellige Afdelinger. Den Resolution, hvorved Minimum

fastsættes bliver at thinglæse, og gjælder derefter i den fastsatte Tid som

Hjemmel for Besidderens Adkomst til at afhænde Bøndergodset for en Kjøbe¬

sum, der ikke er under den fastsatte Grændse.

§ 3.

Af de indkomne Kjøbesummer er Besidderen berettiget til at erholde,

naar han sælger til Fæsterne, disses Livsarvinger, Svigerbørn eller Sted¬

børn, 12 pCt., og ellers 8 pCt., dog kun forsaavidt disse Procenter kunne

udredes af hvad Kjøbesummen overstiger Minimum efter § 2. Er der be¬

tinget aarlig Afgift i Penge eller Korn af Stedet, bliver samme at kapita¬

lisere til det 25dobbelte Beløb, og Procenter kunne da ogsaa beregnes af

dette Beløb, forsaavidt de kunne udredes af Kjøbesummen uden at angribe

dens Minimum. Kornafgifters Vardi beregnes efter Gjennemsnit af de

sidste 24 Aars Kapitelstaxter, saaledes at de tvende høieste og tvende laveste

Aar udskydes.

§ 4.

Paa lige Maade, dog uden at § 3 her har Anvendelse, skulle Besty¬

rerne af offentlige Stiftelser, Kirker, Hospitaler og Klostre, saa og de Em¬

bedsmænd, til hvis Embeder Bøndergods er henlagt, være berettigede til paa

Stiftelsens eller Embedets Vegne at afhænde det til samme hørende Bønder¬

gods, efterat Minimum for Kjøbesummerne er fastsat og de øvrige Regler for

Afhændelsen ere billigede af det vedkommende Ministerium.

§ 5.

Forsaavidt der i Fundationsbrevene eller andre gjældende Forskrifter for

det i denne Lov omhandlede Slags Eiendomme indeholdes Bestemmelser, der

tilsigte en særlig Fordeel for Godsets Bonder, skal vedkommende Ministerium

paasee, at der fastsættes saadanne Betingelser for Afhændelsen, at de tilsig¬

tede Fordele komme Bønderne tilgode.

§ 6.

Regjeringen træffer de nærmere Bestemmelser, som maatte behøves til

Betryggelse for, at de ved Salgene indvundne Kjøbesummer komme vedkom¬

mende Besiddelse, Stiftelse eller Embede tilgode.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Blandede Efterretninger.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

I et til Ministeriet indsendt Andragende har den under 17de Decbr. f. A.

for at tage under Overveielse, hvilke Forandringer i Landets Love og Indret¬

ninger der kunne findes tjenlige til at befæste Folkekirken m. m., allerhøist ned¬

satte Commission meddeelt Resultatet af de Forhandlinger, som i Commis¬

sionen have fundet Sted i Anledning af et Forslag fra et af dens Medlem¬

mer betræffende Spørgsmaalet om, hvorvidt det maatte findes hensigtsmæs¬

sigt, at der gives Præsterne Tilladelse til at prædike over Epistelperikoperne

eller hele Afsnit af det Nye Testament.

Commissionens Andragende gik i det Væsentlige ud paa Følgende:

Danske Lov 2—4—6 og Kirkeritualet forpligte Præsterne til i deres

Prædikener at forklare de forordnede Texter. Medens der ikke kan være

nogen Tvivl om at en Prædikant i sin Prædiken bør forklare (holde sig til)

sin Text, har det været større Tvivl underkastet, om det er overensstemmende

med vor Kirkes Grundsætninger og Menighedens Tarv, at forpligte Præsterne

til det ene Aar efter det andet at prædike over de samme Søn= og Hellig¬

dagstexter. Denne saakaldte Perikopetvang har man saameget mere beklaget

sig over, som der formeentlig kan gjøres beføiede Indvendinger mod Valget

af de Perikoper, der ere forordnede Texter i vor Kirke. Til at ophæve

Perikopetvangen, som ikke finder Sted i den reformeerte Kirke, har der ofte

været gjort Forslag og Forsøg i den lutherske Kirke. Ogsaa i vort Fædre¬

land har denne Sag, navnlig ved Bastholms og Boisens Planer til For¬

bedringer ved den offentlige Gudsdyrkelse, været gjort til Gjenstand for fleer¬

sidige Undersøgelser, horunder der imidlertid af nu afdøde Biskop Mynster,

dengang Sognepræst i Spjellerup, fremførtes vægtige og skarpsindige Grunde

for at bevise fastsatte, Menigheden bekjendte Texters Fortrin for de saakaldte

frie, af Præsten valgte Texter. Derimod har han i det af ham i Henhold

til den allerhøieste Resolution af 22de Juli 1837 udarbeidede Udkast til en

Alterbog og et Kirkeritual for Danmark tilføiet en Text for hver Søn= og

Helligdag til de anordnede Evangelier og Epistler, men dette Udkast har,

som bekjendt ikke senere faaet Lovskraft. At andrage herpaa idetmindste

med Hensyn til den nye i det Hele saare heldigt udvalgte Textsamling, havde

Commissionen ikke anseet for betimeligt, da et saadant Skridt maatte føre

til en omfattende Ritualrevision, der maa være forbeholdt en Tid, hvori en

ny Kirkeforfatning er traadt i Kraft. Men derimod troede Commissionen,

at der allerede nu uden Vanskelighed vilde kunne bidrages til ved Hjælp af

Prædiketexterne at bibringe Menighederne en større Bibelkundskab og tillige
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gives Prædikanterne Opfordring til nye homiletiske Studier og Adgang til

fra Prædikestolen, uden nogen selviagen Frihed og uden at gjøre Vold paa

deres Text, at arbeide imod sekteriske Vildfarelser, naar der paa flere Steder,

end det hidtil har været tilladt, blev givet Præsterne Tilladelse til at præ¬

dike over Episteltexterne, derunder de saakaldte Lectier indbefattede. De Stif¬

ter, hvor saadan Tilladelse har været givet, ere Sjællands Stift hvor det

ifølge Reskr. 7de Decbr. 1787 er tilladt Præsterne paa Landet at prædike

vexelviis den ene Søndag over Evangeliet, den anden over Epistlen, og Ribe

Stift, hvor ifølge Canc. Skr. af 20de Marts 1813 Biskoppen er bemyndiget

til indtil videre at meddele Præsterne i Stiftet saavel i de Kjøbstæder, hvor

ingen Aftensang holdes, som paa Landet, Tilladelse til efter egen Skjønsomhed

at bruge de anordnede Epistler ved deres Høimesseprædikener. Enkelte Præster

have desuden erholdt Bevilling til at prædike over andre Texter end de sæd¬

vanlige, og hvor de forhen anordnede Prædikener over Christi Lidelseshistorie

paa Søgnedage i Fasten ere bortfaldne, er det navnlig ved allerhøiest Re¬

skript af 10de Febr. 1803 for Sjællands Stift blevet tilladt, at der prædikes

paa Søndagene i Fasten over Lidelseshistorien. At Prædikener over denne

ikke ophøre, fandt Commissionen at der i ethvert Fald burde holdes over.

For at Brugen af Episteltexterne kunde allevegne i vore Kirker blive

frugtbringende og for at den homiletiske Virksomhed kunde befries for en

unødvendig Tvang, udtalte Commissionen det som ønskeligt, at den Bemyn¬

digelse, som ved fornævnte Cancelliskrivelse er meddeelt Biskoppen over Ribe

Stift, maatte udvides til Rigets øvrige Biskopper. Og især fordi Præsterne

efterat Religionsfrihed er givet i Danmark, maae mere end forhen have

deres Opmærksomhed henvendt paa at modarbeide Kjætterier, ansaae Com¬

missionen det for gavnligt, at de kunde erholde Tilladelse til i en vis

Tid at prædike over andre Texter eller Dele af det Nye Testament, hvorved

fornemmelig blev tænkt paa Apostlernes Gjerninger. Da Nye Testamenter

deels nu findes i flere Huse end forhen, og deels ved Bibelselskabernes Hjælp

let kunne tilveiebringes, vilde og den Indvending bortfalde, man forhen med

nogen Føie kunde gjøre imod dette Forslag, at det nemlig, naar man præ¬

dikede over andre end de i Psalmebogen optagne Texter, vilde falde Mange

i Menigheden vanskeligt at kjende Texten og tage den med i Kirken. Hertil

føiede Commissionen Ønsket om, at der atter maatte kunne indføres Prædi¬

kener over Luthers lille Catechismus. Lovens 2—4—14 og 15 have villet,

at Catechismus idelig skulde forklares fra Prædikestolen; men dette er tildeels

som Følge af senere Bestemmelser ophørt, og de befalede Kirkecatechisationer

have kun faa Steder ret villet finde Fremgang. Saadanne Prædikener syn¬

tes derfor Commissionen hensigtsmæssige i vore Dage, hvor Menighederne
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kunne behøve en kort, klar og folkelig Udvikling af Christendommens Hoved¬

sandheder efter vor Kirkes Bekjendelse i Modsætning til de Sekter, som stræbe

at trænge sig ind i vore Menigheder.

Idet Commissionen altsaa til Menighedernes Tarv ønskede Præsterne en

større Frihed, end hidtil, i Valget af deres Prædiketexter, vilde den dog ikke

andrage paa en saadan Frihed uafhængig af kirkelig Orden og geistligt Til¬

syn. Da Menighederne især paa Landet pleie at lægge særdeles Vægt paa

den evangeliske Tert, tilraadede Commissionen derhos, at det maatte blive

bestemt, at naar Præsten prædiker over en anden Text end Evangeliet, bør

dette messes, om fuld Messe endog ikke finder Sted. Og til vedkommende

Biskops Resolution formeente den at det burde være overladt at afgjøre, hvad

Frihed der i den anførte Henseende skal tilstedes Præsterne efter de i hvert

Tilfælde givne Omstændigheder, saasom Menighedens, stundom og de tilgrænd¬

sende Sognes kirkelige Forholdl, Præstens Gaver, Nidkjærhed, Embeds¬

tid m. m.

I Henhold hertil indstillede Cymmissionen:

at den Myndighed, som tidligere er givet et Stifts Biskop, og den Fri¬1)

hed i Valg af Prædiketexter, som har været tilstaaet adskillige Geistlige,

maatte udvides saaledes, at alle Landets Biskopper bemyndiges til,

efterat have indhentet Vedkommendes Betænkninger, at meddele Præ¬

sterne Tilladelse til i en vis Tid at prædike over Epistelperikoperne,

eller andre Terter eller Dele af det Nye Testamente eller Luthers Cate¬

chismus, dog at denne Tilladelse ikke gives for de Søndages Vedkom¬

mende, paa hvilke der i Fasten maa prædikes over Lidelseshistorien;

at naar Præsten prædiker over en anden Text end det anordnede Evan¬2)

gelium, bør dette messes;

3) at naar Præsten desuden i Betragtning af særegne Anledninger maatte

have benyttet en fri Text, bør han ikke undlade at anmelde det for

Provsten.

Ministeriet maatte for sit Vedkommende være enigt med Commissionen i

at finde det ønskeligt, om der, uden aldeles at hæve den Forpligtelse, der

hidtil har paahvilet Præsterne til i deres Prædikener stedse at holde sig til

en vis Cyclus af Menighederne bekjendte Texter, kunde indrømmes disse

noget større Frihed end forhen i Valget af deres Prædikener. At Præsterne

i de Menigheder, hvori der ei holdes Aftensang, faae Adgang til at afvexle

mellem Høimessetexterne, der størstedeels ere tagne af Evangelierne, og Aften¬

sangstexterne, hvoraf de fleste ere tagne af de apostoliske Breve*), vilde give

*) Skjøndt næsten alle Høimessetexter ere tagne af Evangelierne og de allerfleste Aften¬

sangstexter af de apostoliske Breve (hvorfor de første med et almindeligt Navn kaldes
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dem Leilighed til at gjøre Menighederne fortrolige med mange særdeles ind¬

holdsrige Stykker af den hellige Skrift og til at udvikle saadanne christelige

Sandheder, som der ere udhævede paa en mere umiddelbar og indtrængende

Maade end i de anordnede Høimessetexter. Gavnligheden af at ogsaa disse

Texter lægges til Grund for Prædikener er og erkjendt saavel i vor som i

i de øvrige lutherske Kirkers Indretning af Texter, og det er kun fordi Af¬

tensang deels ordentligviis aldrig har fundet Sted paa Landet, deels i dette

Aarhundrede ogsaa er blevet afskaffet i adskillige Kjøbstæder, at der i de fleste

Menigheder ikke bliver Leilighed for Præsterne til at benytte den Række af

Terter, som vare bestemte for samme. Regjeringen har forlængst erkjendt

det Ønskelige i, at Aftensangstexterne paa Landet, hvor Aftensang ei fandt

Sted, brugtes afvexlende med Høimessetexterne, og navnlig indeholder det

ovennævnte Reskript af 1787, at Kongen med Velbehag havde ladet sig

foredrage det Forslag af Biskop Balle, som ligger til Grund for samme

Den Adgang, der efter Commissionens Forslag skulde gives Præsterne til,

dog kun i en vis af vedkommende Biskop bestemt Tid og under anden af

dem fastsat Begrændsning, at prædike over andre Texter, fandt Ministeriet

og saameget mere anbefalelig, som en Mængde forhen anordnede Prædike¬

ner, hvori det deels var befalet deels tilladt at lægge disse Texter til Grund,

efterhaanden ere blevne afskaffede. Som af Commissionen bemærket havde

enkelte Præster havt Tilladelse til at prædike over andre end de sædvanlige

Texter, og ved Kgl. Resol. 4de Juli 1800 § 3 Litr. e var det danske Cancelli

uden nogen Begrændsning blevet bemyndiget til at meddele slig Tilladelse. Ogsaa

gik, som meldt, det Udkast, som afdøde Biskop Mynster efter Kongelig Befa¬

ling havde gjort til en Alterbog, ud paa, at der til Afvexling med de hidtil

befalede Evangelier og Epistler skulde være en ny Række af bibelske Texter

for hver Søn= og Helligdag, hvilket fandt almindeligt Bifald, men ikke kom

til Udførelse, fordi man i det Hele havde Betænkelighed ved at indføre et

nyt Ritual.

Ministeriet fandt derfor i det Væsentlige at kunne tiltræde Commissio¬

nens Forslag, og efterat der i Overensstemmelse hermed var nedlagt en aller¬

underdanigst Forestilling, behagede det under 10de Mai sidstl. Hans Maje¬

stæt allernaadigst at bifalde Ministeriets Indstillinger. I Henhold hertil har

Ministeriet derefter under 18de s. M. udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse

angaaende Adgang for Præster til at erholde Tilladelse til at præ¬

dike over andre end de befalede Søn= og Helligdagstexter:

Evangelier, de sidste Epistler), er der imidlertid nogle Undtagelser, og isærdeleshed er

der dog en Deel Aftensangstexter, især paa Høitidsdagene, som ere tagne af Evange¬

lierne eller Apostlenes Gjerninger, Johannes Aabenbaring, eller af det gamle Testa¬

mente, hvilke Texter benævnes Lectier.
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Fra den Commission, der under 17de December f. A. allernaadigst er

bleven nedsat for at tage under Overveielse, hvilke Forandringer i Landets

Love og Indretninger der kunne findes tjenlige til at befæste Folkekirken og

fremme dens Virksomhed m. V., har Ministeriet modtaget et Forslag, der

gaaer ud paa at aabne Præsterne Adgang til at erholde Tilladelse til at

prædike over andre, end de befalede Søn= og Helligdagstexter.

Efterat denne Sag af Ministeriet er bleven Hans Majestæt allerunder¬

danigst forelagt, har det behaget Allerhøistsamme under 10de d. M. aller¬

naadigst at bestemme Følgende:

1) at enhver Biskop maa være bemyndiget til saavel paa Landet som i de

Kjøbstæder, hvori Aftensang er afskaffet, at tilstede Præsterne enten Aar

om Aar, eller efter en anden hensigtsmæssig Orden, vexelviis at præ¬

dike over de anordnede Høimesse= og de anordnede Aftensangstexter.

Ligeledes skal Biskoppen kunne meddele Præsterne Tilladelse til i en vis

Tid at prædike over andre Texter eller Dele af det nye Testamente

eller Luthers lille Catechismus, dog at denne Tilladelse ikke gives for

de Søndage, paa hvilke der i Fasten maa prædikes over Christi Lidel¬

ses Historie;

at, naar Præsten prædiker over en anden Text, end det anordnede2)

Evangelium, dette da bør messes:

3) at det paalægges Præsten, naar han i Betragtning af særegne An¬

ledninger maatte have benyttet en fri Text, da at anmelde det for

Provsten.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Indenrigsministeriet.

Da den af Thisted Amts 4de Valgkreds valgte Folkethingsmand, Gaard¬

mand P. Chr. Østergaard paa Mors til Indenrigsministeriet har ind¬

berettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valg¬

kreds, er der under 28de Juni sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en

anden Rigsdagsmand i hans Sted.

I et af vedkommende Amtmand indsendt Andragende havde et Sogne¬

forstanderskab begjært sig Indenrigsministeriets Resolution meddeelt for, hvor¬

vidt samme, for at erholde refunderet den Tjenestefolk i Sygdomstilfælde

ydede Fattigunderstøttelse, maatte være berettiget til hos disses Huusbonder

at lægge Beslag paa endeel af den dem tilkommende Løn.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 11te Mai sidstl.,

at efter en Praxis, der, som af Cancelliet, cfr. t. Ex. Canc. Skr. 9de Febr.
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1833, saaledes ogsaa af Indenrigsministeriet ufravigelig er fulgt som for¬

meentlig tilstrækkelig hjemlet i Lovgivningen, — i hvilken Henseende Mini¬

steriet indskrænkede sig til at henvise til Reglementet af 5te Juli 1803 for Lan¬

det § 24, for Kjøbstæderne § 26, sammenholdt med Plan for Fattigvæsenet

i Kjøbenhavn af 1ste Juli 1799 § 185, samt til hvad der er udtalt i Canc.

Skr. 6te Novbr. 1841, — en Praxis, fra hvilken der og kun i ganske en¬

kelte Tilfælde tidligere er afveget, antages Fattigvæsenet udenfor Kjøbenhavn

i Almindelighed ingen Ret at have til at fordre Refusion for ydet Under¬

støttelse af den Understøttede selv i dennes levende Live, og at som Følge

heraf vedkommende Sogneforstanderskab in casu ikke vilde være berettiget til i

det angivne Øiemed at lægge Beslag paa den de paagjældende Tjenestetyender

tilkommende Løn; hvorhos Ministeriet tilføiede, at Man, forsaavidt der i

Forstanderskabet maatte opstaae Spørgsmaal om at benytte den Fattigvæsenet

ellers tilkommende Ret til at sikkre sig Refusion, i Tilfælde af de Paagjæl¬

dendes Død, ved at registrere disses Effecter, cfr. Canc. Skr. 30te August

1808, 30te Januar 1821, 1ste Juni 1833, 21de April 1842, Indenrigsm.

Skr. 18de April 1850 (Dep. Tid. for s. A. S. 946), maatte henlede sam¬

mes Opmærksomhed paa, at denne Ret, efter hvad oftere af Ministeriet er

udtalt, kun kan benyttes for den Understøttelse, der tildeles Fattiglemmer af

1ste Klasse efter Reglementet 5 Juli 1803 § 11.

Foranlediget af et Andragende, hvori N. N. Sogneforstanderskab med

Hensyn til Anvendelsen af Loven af 27de Novbr. f. A., hvorved Commu¬

nalbestyrelserne bemyndiges til ved overordentlig Understøttelse at lindre Dyr¬

tidens Tryk paa de Uformuende gjorde Forespørgsel om, naar den Under¬

støttelse, som for nærværende Tilfælde tilstaaes, skal betragtes som ydet i Hen¬

hold til bemeldte Lov og naar som almindelig Fattighjælp —, svarede Inden¬

rigsministeriet under 5te Mai sidstl., at naar den ved Loven givne Be¬

myndigelse er benyttet navnlig til at træffe en eller anden almindelig For¬

anstaltning, har enhver paa Grund af Dyrtiden til midlertidig offentlig Un¬

derstøttelse Trængende, hvad enten han er forsørgelsesberettiget i den Fattig¬

commune, hvor han opholder sig, eller ikke, lige Adgang til at nyde sin

Andeel i den extraordinære Understøttelse.

Ved allerhøieste Resolution af 22de Juni sidstl. er det allernaadigst bi¬

faldt, at Viborg Amt deles i tvende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig

det sydøstlige Distrikt, bestaaende af Lysgaard, Hids, Middelsom, Sønder¬

lyng og Houlberg Herreder, og det nordvestlige, bestaaende af Rinds,

Fjends og Nørlyng Herreder samt Sallinglands 4 Herreder.



561

Under 24de Juni sidstl. har Indenrigsministeriet bifaldet, at det Forst¬

raad, Skovrider Sievers paa Hanenau pr. Nykjøbing paa Falster, ifølge

Kundgjørelsen af 11te Juni 1852, hidtil overdragne Tilsyn med de private

Skove i Lolland=Falsters Stift midlertidig deles saaledes, at Forstraad Sie¬

vers fremdeles vedbliver at føre Tilsynet med de private Skove paa Falster

og tilliggende mindre Øer, medens Justitsraad, Overførster Müller paa

Petersværft pr. Vordingborg overtager Tilsynet for Lollands og tilliggende

mindre Øers Vedkommende.

Justitsministeriet.

I et med Erklæring af vedkommende Øverøvrighed til Justitsministeriet

indsendt Andragende havde By= og Herredsfoged N. N. med Hensyn til et

indtruffet Tilfælde i hvilket han efter Opfordring af vedkommende Sog¬

neforstanderskab havde fundet sig foranlediget til at hjemsende en uden behø¬

rige Subsistentsmidler i hans Jurisdiction omflakkende Person, der var for¬

synet med Kaldsbrev som „ordineret Lærer i den Greis Green af Jesu Christi

Kirke af Sidste Dages Hellige“ udbedt sig meddeelt Forholdsregler om,

hvorledes Bestemmelserne i Grundlovens §§ 81—84 skulle anvendes, navn¬

lig naar der opstaaer Spørgsmaal om, hvorvidt Udøvelsen af den derved

indrømmede Frihed kommer i Collision med den almindelige Lovgivnings Be¬

stemmelser om visse Personers Forpligtelse til at tage fast Tjeneste, om Løs¬

gjængeri m. v.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 3die Juni

f. A., at det er en ligefrem Følge af Grundlovens § 84, at Ingen paa

Grund af sin Religionsbekjendelse kan fritages for den ham ifølge Lovgiv¬

ningen paahvilende Forpligtelse til at tage fast Tjenestel eller for at efter¬

komme de øvrige til Forebyggelse af Løsgjængeri givne Forskrifter m. v., og

at Ministeriet derfor med Amtet maatte være enigt i, at Politimesteren saa¬

vel af egen Drift som ifølge Opfordring bør drage Vedkommende til Ansvar

for Overtrædelser i denne Henseende.

Tvende Mænd, der ifølge Udmeldelse af Øvrigheden havde besigtiget

et indstrandet Skib, havde, da den af dem herfor beregnede Godtgjørelse var

i Medfør af Fdgn. 28de Decbr. 1836 § 32 af Amtet blevet nedsat til et

mindre Beløb, udbedt sig afgjort af Justitsministeriet, hvorvidt Amtet havde

havt Føie til at gjøre en saadan Nedsættelse, i hvilken Henseende de udtalte

den Formening, at de som bvende udenfor den Jurisdiction, hvori Forret¬

ningen foretoges, ikke kunde være pligtige til at lade sig nøie med den Be¬

taling, som Plak. 18de Marts 1829 i Almindelighed fastsætter for Syn
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over Skibe, ligesom de ogsaa ønskede afgjort, om de ikke i slige Tilfælde

maatte være berettigede til at beregne sig Diætpenge.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 18de Ma

f. A., at det med Amtet maatte være enigt i, at der ikke i et Tilfælde som

det omhandlede kunde tilkomme Mændene Diætpenpe foruden den lovbestemte

Godtgjørelse.

Under 24de April sidstl. har Justitsministeriet nedlagt allerunderdanigst

Beretning om det under Sammes 2det Departement henlagte Revisionsvæ¬

sens Tilstand for Aaret fra 1ste April 1853 til Udgangen af Marts 1854.

Denne Beretning indeholder i det væsentlige Følgende:

1) Under Contoiret for Skifterne og de offentlige Stiftelsers Midler

henhøre 56 Regnskaber, af hvilke de 43 vedkomme forskjellige offentlige Stif¬

telser, hvis Kapitalformue efter de til Aarets Udgang 1852 aflagte Regn¬

skaber udgjorde 1,350,663 Rbd. 44 ß.*).

De øvrige Regnskaber ere: a) den Kjøbenhavnske Brandcommissions

Regnskab for det under sammes Bestyrelse værende extraordinære Understøt¬

telsesfond; b) Regnskabet for den efter Plakaten af 25de Juli 1842 fal¬

dende Afgift ved Salg af Cataloger, som trykkes i Anledning af Auctioner

i Kjøbenhavn over Kjøbmandsgods, Meubler og Effecter; c) Livjægercorpsets

Regnskab ved sammes Regnskabsfører; d) Regnskabet for de til Livjæger¬

corpset af Statskassen ifølge Finantsloven udbetalte Summer; c) Ringsted

Thing= og Arresthuus=Regnskab; 1) Regnskabet for de hos Kassereren under

Justitsministeriet beroende Deposita; 8) Regnskabet for Indtægter af de ved

Plakaten af 4de Octbr. 1815 paabudne Hundetegn; h) Viborg Tugt= og

Forbedringshuus=Regnskab; i) Odense Tugt= og Forbedringshuus=Regnskab;

k) Justitsministeriets Fattigkasse=Regnskab; )) Regnskab over Indtægter og

Udgifter ved Udskrivningsvæsenet; m) Regnskab over Indtægter og Udgifter

ved Opførelsen af Bygninger til Helbredelsesanstalten for Sindssvage i

Nørrejylland; n) Regnskaber over Indtægter og Udgifter ved Helbredelses¬

anstalten for Sindssvage i Nørrejylland.

Foruden disse til Revisionsaaret henhørende Regnskaber overgik fra fore¬

gaaende Revisionsaar som uafgjorte tvende Regnskaber, nemlig for Straffe¬

anstalterne i Viborg og Odense.

Af denne Klasse af Regnskaber henstaae 3 som uafgjorte, nemlig: 1)

for Viborg Tugt= og Forbedringshuus, der beroer paa Vedtegning til Be¬

svarelser til de gjorte Antegnelser; 2) for Opførelsen af Helbredelsesanstalten

*) En Extract, der oplyser hver enkelt Stiftelses Kapitalstatus, vil blive meddeelt i et

følgende Nummer.
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for Sindssvage i Nørrejylland, og 3) for Indtægter og Udgifter ved for¬

nævnte Straffeanstalt i Tidsrummet fra 1ste Juli 1852 til 31te Marts 1853,

hvilke tvende Regnskaber beroe paa Revision.

2) Revisionen af de Regnskaber, hvori Rigtighed aflægges for Besty¬

relsen af Umyndiges Midler, foretages i tvende Contoirer, nemlig:

a. i Sjællands, Fyens samt Lollands=Falsters Stifters Pupilcontoir, hvor¬

under er henlagt Regnskaber 109 Stkr.

76b. i Jyllands Pupilcontoir, hvorunder henhører

Jalt 185 Stkr.

af hvilke 181 ere afgjorte, hvorimod 4 under sidstnævnte Contoir henhørende

Regnskaber ere uafgjorte, nemlig: 1) for Hjelmslev og Gjern Herreder, samt

2) for Frysenborg og Faurskov Birks Overformynderier, der beroe paa Deci¬

sion paa de med Besvarelser tilbagekomne Antegnelser; 3) for Sønder og

Mols Herreders Overformynderier, for hvilket Regnskab Besvarelserne paa

Antegnelserne skulle forsynes med Revisors Vedtegninger; og 4) for Nørre

og Bølling Herreders Overformynderi, der beroer paa Regnskabsførerens

Besvarelser paa de udfærdigede Antegnelser. Det bemærkes imidlertid, at

Antegnelserne i de tvende førstnævnte Regnskaber respective under 15de og

21de April ere blevne deciderede og Decisionerne afsendte.

Under ovennævnte Antal af 185 Regnskaber er Regnskabet for Kjø¬

benhavns Overformynderi indbefattet, hvis Revision udføres paa den i aller¬

høieste Reskript af 17de August 1842 foreskrevne Maade. De Antegnelser,

hvortil denne Revision har givet Anledning, ere enten strax blevne berigti¬

gede, eller, efter af Departementschefen at være deciderede, senere opfyldte, og

er Revisionen af Bøgerne med Bilag tilendebragt for 1852, ligesom den ved

allerhøieste Reskript befalede Status, uddraget af Overformynderiets Bøger,

er forfattet for bemeldte Aar, og, efterat være af Revisor gjennemgaaet og

sammenholdt med Bøgerne, paategnet fornøden Attest om sammes Rigtighed.

Ved de ommeldte Regnskaber er, saaledes som Beretningerne udvise,

aflagt Rigtighed for følgende i Aaret 1852 under Overformynderierne inde¬

staaende Kapitaler, nemlig:

a. under Kjøbenhavns Overformynderi: Rd. ß.

under Masseforvaltning .. 5,970,402. 21.

8,658,359. 86.under enkelt Værgemaal .. * * *

tilsammen 14,628,762. 11.

Herunder er dog indbefattet, som de egentlige Umyn¬

diges Midler uvedkommende, adskillige Stiftelsers
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og Legaters Kapitaler 1,243,993. 3.

under midlertidig Bestyrelse

inddragne Legat=Kapitaler 60,820. 61.
*

Kæmneriet tilhørende. 7,903. 404.

1,312,717.84.

Altsaa tilbage 13,316,045. 24.

hvorunder imidlertid Reservefondet er indbefattet,

der til Udgangen af Aaret 1852 udgjorde

272,261 Rd. 74 ß.;

b. under Overformynderierne udenfor Kjøbenhavn:

for Østifterne. 7,842,555. 76.

og for Jylland. 6,505,910. 77.* . . .  .

Totalsummen bliver altsaa 27,661,511. 594.

Ved Aarets Udgang 1851 udgjorde disse Midler 26,733,013. 70.

og der har saaledes i det Hele fundet en For¬

931,497. 854øgelse Sted i 1852 af

nemlig for Kjøbenhavn2 482,667. 144.

Østifterne 287,086. 4.2

161,744. 67.Jylland * a * * —

931,497. 854.

Foruden disse Midler henstaae en stor Deel, skjøndt hver for sig ei be¬

tydelige Arvelodder under Overformynderierne, bestaaende i Løsøreeffecter,

som paa Skifte efter Forældre eller Bedsteforældre ere Umyndige udlagte,

samt endeel faste Eiendomme, med hvis Administration for de umyndige

Eiere vedkommende Overformynderier føre Tilsyn.

Under Sjællands, Fyens samt Lollands=Falsters Stifters Pupilcontoir

er endvidere henlagt Regnskabet for Kjøbenhavns Tugt= og Forbedringshuus,

hvilket Regnskab for Aaret 1852 er afgjort (for Fremtiden er dette Regn¬

skab henlagt under Contoiret for Skifterne og de offentlige Stiftelsers Midler).

3) Til Brandforsikkringscontoiret under Ministeriet ere, ifølge Vestem¬

melsen i § 47 af Fdgn. 8de Juli 1840 om Amtstueoppebørseler m. m.

indkomne 132 Regnskaber for Oppebørseler af Brandhjælpspenge, hvilke alle

ere afgjorte.

Justitsministeriet har fremdeles meddeelt allerunderdanigst Beretning an¬

gaaende de Regnskaber, hvis Revision ei hører under noget af sammes Re¬

visionscontoirer, men særskilt er overdraget til enkelte Embedsmænd. Med

Hensyn til disse bemærkes:
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1) De ved Brandforsikkrings=Contoiret under Ministeriet aflagte Regn¬

skaber for de danske Kjøbstæders og Landbygningers Brandforsikkring for

Aaret fra 1ste April 1852 til 31te Marts 1853, og de af Kassereren til

samme Tid aflagte tvende Regnskaber for de til Ministeriet fra Amtstuerne

maanedlig indsendte Beholdninger af Contingentet for begge Brandforsikkringer

og for de disse tilhørende rentebærende Kapitaler, ere reviderede og afgjorte.

2) Regnskabet for det Benzonske Familielegat, der efter den allernaa¬

digst confirmerede Fundats blev underlagt Revision og Decision under Mi¬

nisteriet, er for Aaret 1852 revideret og afgjort.

3) Regnskaberne for de under de vestindiske Øers Overformynderier paa

St.Croix, St. Thomas og St. Jan henhørende Umyndiges Midler ere af¬

gjorte for Aaret 1852.

Samtlige til Revision indsendte Regnskaber udgjøre 384, af hvilke 377

til 31te Marts d. A. vare afgjorte og 7 uafgjorte, nemlig: for Viborg Tugt¬

og Forbedringshuus og Nørre Bølling Herreders Overformynderi, der be¬

roede paa Antegnelsers Besvaring, for Hjelmslev=Gjern Herreders samt Fry¬

senborg og Faurskov Birks Overformynderi, der beroede paa Antegnelsernes

Decision, for Sønder og Mols Herreders Overformynderi, der beroede paa de

besvarede Ankegnelsers Vedtegning af Revisor, samt tvende Regnskaber for

Helbredelsesanstalten for Sindssvage i Nørrejylland, hvilke beroe paa Revision.

Finantsministeriet.

Under 23de Juni sidstl. har Finantsministeriet udfærdiget følgende Be¬

kjendtgjørelse angaaende en Forandring i det ved allerhøieste Reso¬

lution af 2den September 1853 approberede foreløbige Reglement

for Afbenyttelsen af den danske Statstelegraphlinie fra Helsingør til

Hamborg med Hensyn til det Sprog, hvori Depecher kunne affattes:

Ved allerhøieste Resolution af 14de dennes har Hans Majestæt Kon¬

gen allernaadigst bifaldet, at § 14 i det under 2den September 1853 aller¬

høist approberede foreløbige Reglement for Afbenyttelsen af den danske Stats¬

telegraphlinie fra Helsingør til Hamborg forandres derhen, at Depecher, der

ere bestemte til at passere denne Linie fra Station til Station, fremtidigen

kunne være affattede, foruden som hidtil i det danske eller tydske Sprog,

tillige i det svenske, engelske eller franske Sprog. Derimod maae Depecher,

der skulle befordres videre paa tilstødende fremmede Telegraphlinier, vedbli¬

vende være affattede i det Sprog, hvori de forlanges indleverede paa den

vedkommende fremmede Grændsestation.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning og Iagttagelse for alle

Vedkommende.
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Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 19de Juni sidstl. har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig la¬

det udgaae følgende Circulære:

Da det har viist sig, at yderligere Forholdsregler ere nødvendige, for

at skaffe Rigsmøntberegningen den fornødne Indgang i Handel og Vandel,

skulde Ministeriet herved tjenstlig have Hr. (Tit.) anmodet om, igjennem de

resp. Politiøvrigheder i de Dem underlagte Distrikter, at lade samtlige Hand¬

lende og Næringsdrivende tilkjendegive, at de ufravigeligen have at opgive Pri¬

serne paa og at ansætte Betalingen for deres Varer i Rigsmønt som den

efter Patentet af 10de Febr. d. A. § 3 cfr. § 2 allene lovlig gangbare Mønt,

hvad enten saadan Opgivelse og Ansættelse skeer ved trykte eller skrevne Be¬

kjendtgjørelser eller paa hvilkensomhelst anden Maade, at de som Følge heraf

ligeledes have at udstede deres Regninger allene i Rigsmønt, saavel i Ho¬

vedsummen som i de enkelte Poster, samt at de i Overtrædelsestilfælde maae

forvente at blive dragne til Ansvar i Henhold til Bestemmelsen i Forord¬

ningen af 15de Febr. d. A. angaaende Hertugdømmet Slesvigs Forfatning,

dens § 9 om Straf for udviist forsætlig Ulydighed imod en Regjerings¬

Øvrigheds= eller Politi=Foranstaltning.

I de Tilfælde hvor den Paagjældendes Handels= eller Næringsdrift

beroer paa særlig Concession, vil der desuden ved Overtrædelse af oven¬

staaende Forskrift være at gjøre Indberetning til Ministeriet og Concessionen

hertil at indsende, for at det kan komme under Overveielse, hvorvidt samme

bliver at inddrage.

Ordenscapitulet.

Under 23de Juni har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Uden¬

rigsminister, Geheimeconferentsraad Bluhme, Storkors af Dannebrogsordenen

og Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Storhertugen af Ol¬

denborg tildeelte Decoration som Storkors af den Oldenborgske Huus= og

Fortjenesteorden.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Finants¬

minister, Kammerherre, Grev Sponneck, Storkors af Dannebrogsordenen, at

anlægge og bære den ham af Storhertugen af Oldenborg tildeelte Decora¬

ration som Storkors af den Oldenborgske Huus= og Fortjenesteorden.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Postmesterembedet i Lyngby. Gage 600

og til Contoirhold 300 Rd. aarlig; for Oppebørslerne stilles Sikker¬Rd.,

hed af 1200 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant den 24de Juni.

Under Justitsministeriet. En Bestilling som Prøveprokurator i Odense
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Amt, med Forpligtelse til at ansees boende i Kjerteminde Kjøbstad. Op¬
slaaet vacant den 26de Juni.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Neukirchen Sog¬
nekald under Flensborg Provsti. Indtægterne bestaae i: Benyttelsen af

Embedsjorden, der udgjør 80 Heitscheffel (44 Skattetønder) god Jord, hvoraf
60 Heitscheffel ere bortforpagtede indtil ult. Decbr. 1859 for 268 Rd.

77 ß. aarlig; endvidere 42 Tdr. reent Korn (8 Tdr. Rug, 8 Tdr. Bog¬
hvede, 10 Tdr. Byg, 16 Tdr. Havre), 62 Pd. Smør, 10½ Favne Brænde

Renter af en Kgl. Obligation 212 Rd. 77 ß., Gage af den Kgl. Kasse
33 Rd. 22 ß., Offer c. 17 Rd., Accidentser c. 20 Rd., af Kirkekassen

10 Rd. 64 ß. — Til en Præsteenke svares aarlig 32 Rd., til den Kgl.

Kasse 25 Rd. 58 ß., i Jordskat og Landstyr 14 Rd. 64 ß. Indløsnings¬
summen er ubetydelig. Kirkesproget er blandet.

Ansøgninger om Embedet, der besættes allerhøist umiddelbart, indsen¬
des, ledsagede af de fornødne Vidnesbyrd, til det Kgl. Ministerium for

Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger fra den 27de Juni at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Damsholte Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korntienden

har efter Accord for den sidste Beneficiarii Embedstid beløbet 72 Tdr. Hvede,

86 Tdr. Rug, 180 Tdr. Byg, 30 Tdr. Ærter og 2 Tdr. Havre. 2) Re¬

fustoner: af Sognets Huuslodder 56 Rd. og af Hovedgaarden Marienborg

79 Rd. aarlig. 3) Qvægtiende, Smaaredsel og Gaasetiende 70 Rd. aarlig.

4) Midsommersrente: Betaling for 400 Pd. Ost 32 Rd., og 16 Par Kyl¬

linger in nalura. 5) 80 Høstdage. 6) Offer og Accidentser ere anslaaede

til c. 340 Rd. 7) Præstegaardens Avling udgjør 30 Tdr. Land med

5 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 2½e Alb. Hartkorn. Halvdelen af Jorderne er af

meget god, og den anden Halvdeel af middelmaadig Beskaffenhed, men dog
vel dyrket og i kraftig Tilstand. En til Embedet hørende Tørvemose og

lille Skov afgiver fornøden Tørv og noget Gjerdsel. — Byrder: Skatter

og Afgifter c. 134 Rd. aarlig. Præstegaarden er gammel, men vel ved¬

ligeholdt. Dens Indløsningssum er 500 Rd. Der ere tvende Enker paa Kaldet.

Gadstrup og Syv Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden af Sognenes 545 Tdr. tiendeydende Hartkorn er bleven ydet med

496 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. Byg efter hvert Aars Kapitelstaxt. 2) Af An¬
nexjord under Vibygaards Mølle, af Hartkorn 3 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb., sva¬

res aarlig efter Kapitelstaxt i Refusion 9 Tdr. Byg, 1 Td. 4 Skpr. Havre

og 6 Rd. 3) Af 2 Huse i Kirke=Syv svares aarlig i Leie 8 Rd. 4)

Qvægtiende og Smaaredsel omtrent 80 Rd. 5) Offer og Accidentser an¬

slaaes til 250 Rd. 6) Udbyttet af en Bankactie paa 300 Rd., hvortil den

fornødne Kapital er laant i Roeskilde Sparekasse og der forrentes. 7) Præste¬

gaardens Avling, af Hartkorn efter den nye Matrikul 5 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk.,

udgjør omtrent 45 Tdr. Land meget god Jord. I en Eng skjæres aarlig

c. 30 Læs Tørv. — Udgifter: 1) Skatter &amp;c. paa Amtstuen omtrent 86

Rd. 2) Til Roeskilde Cathedralskole svares aarlig 66 Rd. 64 6. 3)
Landemodsexpenser omtrent 30 Rd. 4) Communeafgifter have udgjort om¬

trent 20 Rd. 5) Et Byggelaan, hvis Restkapital i 11te December Termin

1853 udgjorde 1778 Rd. 851 ß., afdrages med 150 Rd. aarlig.

Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd. — Enkepension bliver at ud¬

rede. — Præstegaardens Stuehuus er en ny og grundmuret Bygning; dens
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Udhuse ere gode. — Det er i Anledning af nærværende Vacance bragt under

Forhandling, at den under Gadstrup og Syv Pastorat hørende By Øhm

maatte blive henlagt til Rorup og Glim Pastorat.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 22de Juni er Toldcontrolleur i

Svendborg, Dannebrogsmand C. Aaris allernaadigst beskikket til Toldcon¬

trolleur i Kjøbenhavn; Cancellist ved Centralkassen for Hertugdømmet Sles¬

vig H. Hartvigson til Cancellist i Statsbogholderiet under Finantsministeriet:

Cancellist i 2det Postsekretariat, Cand. philos. Th. Ibsen til Fuldmægtig,

og Assistenterne W. Fristrup og C. Brorson til Cancellister under General¬

postdirectoratet.

Under Justitsministeriet. Under 22de Juni er Exam. juris L. Schan¬

allernaadigst beskikket til Prokurator ved Underretterne i Fyens Sftit,dorff

Forpligtelse til at have Bopæl i Rudkjøbing.med

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 22de Juni er

ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Kallundborg S. C. F.

Jensen allernaadigst beskikket til Sognepræst for Hassing og Villerslev Me¬

nigheder i Aalborg Stift; Sognepræst for Fjellerup og Glæsborg Menighe¬

der i Aarhuus Stift E. F. Hansen til Sognepræst for Aarslev og Tiilst

Menigheder i samme Stift; Cand. theol. L. S. Boberg til ordineret Cate¬

chet og Førstelærer ved Borgerskolen i Rødby. Under 24de s. M. er Ca¬

pellan pro persona for Haarby Menighed i=Fyens Stift C. W. Gjellebøl

allernaadigst beskikket til Sognepræst for Hammer og Horsens Menigheder i

Aalborg Stift; residerende Capellan for Bjerregrav, Aalum og Thanum Me¬

nigheder i Viborg Stift C. A. Berg til Sognepræst for Durup og Tønde¬

ring Menigheder i samme Stift. Under s. D. er det paa Ansøgning aller¬

naadigst tilladt, at Sognepræst for Allested og Veile Menigheder i Fyens

Stift Th. Potter, der ved allerhøieste Resolution af 15de April d. A. aller¬

naadigst blev beskikket til Sognepræst for Blidstrup Menighed i Sjællands

Stift, maa ansees som ikke beskikket i dette Sognekald, og er derhos under

s. D. Sognepræst for Roholte Menighed i Sjællands Stift C. A. Gjellerup

allernaadigst beskikket til Sognepræst for bemeldte Blidstrup Menighed. Un¬

der s. D. er ordineret Catechet og Overlærer ved den høiere Borgerskole i
Aarhuus J. P. C. Lyngbye allernaadigst beskikket til Sognepræst for Landet

Menighed paa Thorseng.; Stiftsprovst for Aarhuus Stift og Provst for

Hasle Herred, Sognepræst ved Domkirken i Aarhuus M. H. L. Dahlerup,

Ridder af Dannebroge, til Sognepræst for Ballerup og Maaløv Menigheder

Sjællands Stift.i

Under Indenrigsministeriet. Under 22de Juni er Exam. juris I.

Thoroddsen allernaadigst beskikket til Sysselmand i Bardastrand Syssel inden

Islands Vestamt. Under s. D. er Forstraad, Skovrider Bang allernaadigst

beskikket til Formand for, samt Landvæsenscommissær Jacobsen og Proprietær

Nagel til Liselund til Medlemmer af Tiendecommissionen for Viborg Amts
sydøstlige Distrikt; Justitsraad Fønss til Formand, samt Proprietær Spliid

og Landvæsenscommissær, Landmaaler Bruun til Medlemmer af Tiendecom¬

missionen for Viborg Amts nordvestlige Distrikt.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Ligesom de foregaaende Aar har Indenrigsministeriet iaar forelagt Hans

Majestæt Kongen en Beretning angaaende de, i Henhold til Lovene af 4de

Juli 1850, i Tidsrummet fra 1ste Mai 1852 til 1ste Mai 1853 afholdte

Forretninger betræffende Afløsningen af Huusmænds Pligtarbeide og det

Gaarde eller Boelssteder paahvilende Hoveri eller lignende Pligtarbeide.

Af denne Beretning fremgaaer det, at medens der indtil 1ste Mai 1851

var afholdt Forretninger angaaende Pligtarbeides Afløsning for 3278 Huus¬

mænd under 152 Caarde eller Godser, og i Aaret til 1ste Mai 1852 for

644 Huusmænd under 43 Gaarde eller Godser, er der i Aaret til 1ste Mai

1853 ikkun afholdt saadanne Forretninger for 335 Huusmænd under 18

Gaarde eller Godser. I Kjøbenhavns, Holbek, Sorø, Bornholm, Svend¬

borg, Aalborg, Thisted, Viborg, Aarhuus, Ribe og Ringkjøbing Amter ere

i det sidstnævnte Tidsrum ingen Forretninger afholdte. Af hine 335 Huus¬

mænd vare 273 under 10 Gaarde eller Godser paa Øerne, og 62 under

8 Gaarde eller Godser i Jylland. Af bemeldte Antal indgik 114, eller

c. 1, Forlig for Afløsningsmændene, og af de øvrige 221, for hvilke

endelig Afgjørelse ved Kjendelse fandt Sted, havde 45, eller c. ⅓5, under 2

Godser, begjært Appel. Af de 273 Huusmænd paa Øerne have de 73, eller

c. 4, og af de 62 i Jylland 41, eller næsten ½, indgaaet Forlig. Det

fastsatte Vederlag falder i det Hele indenfor Grændserne af det ved de tid¬

ligere Forretninger vedtagne.

Forretninger betræffende Afløsning af Hoveri og lignende Pligtarbeide

vare indtil 1ste Mai 1851 afholdte med Hensyn til 1276 Gaarde med
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c. 7155 Tdr. Harkorn under 43 Godser, og i Aaret til 1ste Mai 1852

med Hensyn til 1582 Gaarde med 8183 Tdr. Hartkorn under 41 Godser.

I Aaret til 1ste Mai 1853 ere saadanne Forretninger ikkun afholdte for

789 Gaarde med 4012 Tdr. Hartkorn under 13 Godser. I 8de, 10de

og 11te Landsthingskreds (Thisted, Viborg, Ringkjøbing, Ribe, Veile og

Skanderborg Amter) er i det sidstanførte Tidsrum ingen Forretning afholdt.

Af de fornævnte 789 Gaarde vare 405 med 2445 Tdr. Hartkorn under

8 Godser paa Øerne, og 384 med 1567 Tdr. Hartkorn under 5 Godser i

Jylland. Af det hele Antal indgik 297 Gaardmænd Forlig for Afløsnings¬

mændene, og af de øvrige 492 begjærte 357 Appel. Af disse sidste vare

271 under 5 Godser paa Øerne, og 86 under 1 Gods i Jylland, hvilke

86 indgik Forlig for Commissionen, saa at endelig Afgjørelse ved Forlig

har fundet Sted for 383 Gaardmænd eller næsten Halvdelen. Af de 405

Gaardmænd paa Øerne indgik 29, eller c. 7pCt., Forlig, og af de 384 i

Jylland 354 eller c. 92 pCt. Det ved Afløsningsmændenes Forretninger fast¬

satte Vederlag udgjorde ialt c. 9600 Rd., men indsættes det ved Commis¬

sions=Forretningerne opnaaede Resultat, bliver Beløbet ikkun c. 9500 Rd.,

eller i Gjennemsnit henimod 2½ Rd. pr. Td. Hartkorn, medens det Veder¬

lag, som fastsattes ved de indtil 1ste Mai 1852 afholdte Forretninger, ud¬

gjorde c. 3'4 Rd. pr. Td. Hartkorn. Af de omhandlede 9500 Rd. er et

Beløb af c. 3500 Rd., eller noget over ⅓, vedtaget ved Forlig.

I Henhold til allerhøieste Resolution af 21de Februar 1838 har In¬

denrigsministeriet forelagt Hans Majestæt Kongen en summarisk Extract af

de fra Amtmændene modtagne Indberetninger om Fremgangen med Natural¬

hoveriets Afskaffelse paa Godserne i Danmark i Tidsrummet fra 1ste Mai

1852 til 1ste Mai 1853.

Af samme fremgaaer det, at medens der den 1ste Mai 1852 forrettedes

Hoveri til 195 Godser af:

785 fuldt hoveripligtige Gaarde med
*

c. 3,830 Tdr. Hartkorn0

881 tildeels hoveripligtige Gaarde med 4,273*

4321 i det Væsentlige hoverifrie Gaarde med 24,303

ialt 5987 Gaarde med 32,406 Tdr. Hartkorn,

blev der den 1ste Mai 1853 ikkun forrettet Hoveritil 160 Godser af:

362 fuldt hoveripligtige Gaarde med 1,820 Tdr. Hartkorn* c.

*418 tildeels hoveripligtige Gaarde med 1,77
*

3537 i det Væsentlige hoverifrie Gaarde med 20,541

ialt 4317 Gaarde med 24,138 Tdr. Hartkorn.
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Hoveriet er saaledes bortfaldet for 1670 Gaarde med 8268 Tdr. Hart¬

korn, eller for omtrent Fjerdedelen af det hele Antal hoverigjørende Gaarde, og

af de fuldt og tildeels hoverigjørende Gaarde ere over Halvdelen blevne

hoverifrie. Af de anførte 1670 Gaarde med 8268 Tdr. Hartkorn ere 1100

med 5354 Tdr. Hartkorn, eller mellem 60 og 70 pCt., blevne hoverifrie

ved Afløsningsmændenes Mellemkomst i Henhold til Loven af 4de Juli 1850.

Under 35 Godser er alt Hoveriet blevet afskaffet.

Da den af Thisted Amts 2den Valgkreds valgte Folkethingsmand, Præst

ved Straffeanstalten i Horsens E. Boesen, til Indenrigsministeriet har

indberettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte

Valgkreds, er der under 4de Juli sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af

en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

I et til Justitsministeriet indkommet og derfra Indenrigsministeriet til

Afgjørelse tilstillet Andragende havde flere Huusmænd i N. N. Pastorat

anholdt om Besvarelse af følgende Forespørgsler vedrørende Fortolkningen

af Fdgn. 27de Mai 1848 angaaende Forbedringer i Huusmænds og Inder¬

sters Kaar:

1. Hvad det egentlig er for Pligtarbeide der ifølge Forordningens § 1

skal præsteres af Huusmænd med Hartkorn, og hvorledes den samme¬

steds givne Henviisning til Plak. 1ste August 1815 §4 er at forstaae?

Naar den Huusmændene ved Forordningen tilsagte Godtgjørelse for det2.

Tilfælde, at de have præsteret mere end 3 Dages Sneekastning om

Vinteren paa Postrouterne, kan hæves hos Postvæsenet2

3. Hvad det er for Pligtarbeide i offentlige og communale Anliggender

som skal bortfalde for Huusmænd og Inderster, naar vedkommende

Sogneforstanderskab vælger, istedetfor Deeltagelse i Sneekastning i det

Hele, at affordre dem 3 Arbeidsdage aarlig, og om Sognefogden, naar

dette Sidste er valgt, kan forlange, at Huusmændene og Indersterne,

hvis der ei behøves 3 fulde Arbeidsdage af dem til andet Arbeide, skulle

deeltage i Sneekastningsarbeide for at fyldestgjøre de 3 Arbeidsdage?

Om Sognefogden, naar Brevbæringen er bortleiet, kan tilsige Huus¬4.

mænd til Sneekastning og Pligtarbeide samt andre Gangtoure, som

ellers ere forrettede i Omgang med Brevbæring, saasom at hente Me¬

dicin m. m. 2

5. Om Huusmænd og Indsiddere kunne tilsiges til Kirkearbeide, endskjøndt

dette før har været forrettet af dem i lige Omgang med Gaardmænd?

6. Om Huusmænd og Indsiddere, naar de skulle have Godtgjørelse af
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Communen for de Arbeidsdage, de have præsteret udover 3 Dage om

Aaret, kunne fordre denne udbetalt strax, saaledes at Communen staaer

i Forskud for samme, eller om de ere pligtige at lade Godtgjørelsen

henstaae indtil Communalregnskabets Afslutning ved Aarets Udgang2

Om Huusmænd med Hartkorn skulle i Forhold til samme deeltage med7.

Gaardmænd i Udredelsen af Udgifterne til Kjørselsarbeide paa Amts¬

veiene, eller om de kun lige med Huusmænd uden Hartkorn skulle bi¬

drage 1 Dags Arbeide dertil ?

Om vedkommende Sogneforstanderskab er pligtigt at bekjendtgjøre of¬8.

fentligt, om det i Henhold til Fdg. 27de Mai 1848 § 1 vil vælge 3

Dages Arbeide aarlig af Huusmænd og Inderster istedetfor Deeltagelse

i Sneekastningsarbeide i det Hele?

Efter i denne Anledning at have modtaget vedkommende Amtmands Yttrin¬

ger, har Indenrigsministeriet i Skrivelse af 30te Marts sidstl. svaret, at det,

efter den Almindelighed hvori en stor Deel af Forespørgslerne var holdt,

maatte indskrænke sig til for hvert af de fremhævede Punkters Vedkommende

at fremsætte følgende veiledende Bemærkninger:

ad 1. Det har, som ogsaa sees af Motiverne i Dep. Tid. for 1848

S. 309, kun været Meningen med Bestemmelsen i 1ste Punktum af § 1 i

oftmeldte Forordning, at det Hartkorn, som en Huusmand besidder, ikke skal

være fritaget for fremdeles at tage Deel i de Hartkornet som saadant efter

den dagjældende Lovgivning paahvilende communale Byrder.

Forsaavidt Andragerne derhos specielt have ønsket Oplysning om For¬

staaelsen af den i samme Punktum forekommende Henviisning til Plakat

1ste August 1815 § 4, da vil denne Henviisning ikke kunne udstrækkes

til andet substitueret Arbeide end de i F'ens Slutning udtrykkeligen omhand¬

lede Gangdage til Veiarbeide.

ad 2. Betaling for Sneekastning i de Tilfælde, hvor denne efter Fdg.

27de Mai 1848 skal udredes af Postvæsenet, vil selvfølgelig være at udrede efter

indgiven legitimeret Regning, men i de Communer, hvor vedkommende Sogne¬

forstanderskab har valgt, istedetfor Deeltagelse i Sneekastning i det Hele, at

affordre Huusmænd og Inderster indtil 3 Arbeidsdage om Aaret til hvilket¬

somhelst disse paahvilende Arbeide, er det ikke Postvæsenet, der har at ud¬

rede nogen Godtgjørelse for Sneekastning, hvorimod det forøgede Antal

Sneekastningsdage, der maatte være præsterede af Huusmænd og Inderster, i

saadanne Tilfælde ene vil falde Communen til Last, uden at derfor tilkom¬

mer samme nogen Regres hos Postvæsenet eller Statskassen.

ad 3. Forsaavidt de 3 Arbeidsdage ere reserverede, have Huusmænd

og Inderster nu at udføre alle de Slags offentlige Pligtarbeider, som ved
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Forordningens Emanation retteligen kunde afkræves dem, med Undtagelse af

de Arbeider som de efter den gjældende Lovgivning udførte med Gaard¬

mændene efter Omgang, hvilke de ifølge oftmeldte Forordnings § 1 nu ere

fritagne for at udføre in natura, cfr. Indenrigsm. Skr. af 2den Januar

1849 ad 2 (Dep. Tid. for s. A. S. 45). De reserverede 3 Arbeidsdage

ville saaledes ogsaa kunne anvendes til Sneekastning.

ad 4. Det er en Selvfølge, at den Omstændighed, at Brevbæringen

besørges ved leiede Folk, ikke kan fritage Huusmænd og Inderster for Deel¬

tagelse i Sneekastning og andet lignende Pligtarbeide; men hvorvidt det

under den nævnte Forudsætning fremdeles kan paahvile Huusmændene at

forrette Gangtoure til at hente Medicin, eller om dette Arbeide er gaaet

over paa den, der har paataget sig at besørge Brevbæringen, vil afhænge

af en Fortolkning af den om Brevbæringens Bortleining afsluttede Overens¬

komst, kun at forsaavidt de omberørte Gangtoure ellers der i Pastoratet ere

som forudsat i Forespørgselen, forrettede i Omgang med Brevbæring, maa

Formodningen være for, at disse Gangtoure ikke længer kunne affordres

Huusmændene og Indersterne under de reserverede 3 Arbeidsdage.

ad 5. Med Hensyn til det her fremsatte Spørgsmaal maatte Inden¬

rigsministeriet henvise til sin ovenciterede Skrivelse af 2den Januar 1849

(1. c. S. 48), men tilføiede derhos i Almindelighed den Bemærkning, at

Fdgn. 27de Mai 1848 § 1 kun omhandler Pligtarbeide ikke Pligt¬

kjørsler.

ad 6. Betalingen for det Pligtarbeide, hvorfor Vederlag gives, bliver

at erlægge til de Vedkommende, saasnart Arbeidet er forsvarligt udsørt, til

hvilke Udbetalinger der i Overslaget over Communens Udgifter for hvert Aar

bliver at tage Hensyn.

ad 7. Hartkornsbrugere med under 1 Td. Hartkorn kunne, i Henhold

til Rentekammer=Circulære af 20de Septbr. 1845, udenfor de i Fdgn. 29de

Septbr. 1841 § 27, 2 b, ommeldte Tilfælde allene i Analogi af nysmeldte

Fdgs. § 11 d paalægges Gangdagsarbeide i Forhold til det Spanddags¬

arbeide, der affordres de større Hartkornsbrugere, dog saaledes, at naar Ar¬

beidet bortliciteres eller udføres ved leiede Folk, kunne Udgifterne reparteres

paa det arbeidspligtige Hartkorn, cfr. Indenrigsm. Skr. 31te Juli 1849

(Dep. Tid. for s. A. S. 685). Det Huusmændene personlig paahvilende Ar¬

beide til Biveienes Grundforbedring kan derhos fordres præsteret saaledes,

at naar Communen har truffet Valget af 3 Arbeidsdage, kan den ene an¬

vendes til bemeldte Arbeide, men at dersom det andet i Fdgn. 27de Mai

1848 ommeldte Alternativ er valgt, kan Arbeidet ikke forlanges udført.

Forsaavidt berørte Arbeide kan fordres, og det udføres ved leiede Folk,
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bliver den almindelige Regel i bemeldte Forordnings § 1 anvendelig, cfr.

Indenrigsm. Skr. 20de Octbr. 1849 (Dep. Tid. for s. A. S. 939).

ad 8. Den heromhandlede Kundgjørelse bør iværksættes paa hensigts¬

mæssigst Maade.

I et af vedkommenne Amtmand indsendt Andragende havde Formanden

for N. N. Sogneforstanderskab forespurgt, hvorvidt en Enke der besidder

over 32 Tdr. Hartkorn i Sognet, men som ikke lader møde i Sognefor¬

standerskabet, er fritagen for efter Tour at besørge Skolepatronats=Forret¬

ningerne.

Efter i denne Anledning at have corresponderet med Ministeriet for

Kirke= og Underviisningsvæsenet, svarede Indenrigsministeriet i Skrivelseaf

12te April sidstl., at i Henhold til hvad oftere er udtalt og navnligen i en

i Dep. Tid. for 1848 S. 393—394 indført Skrivelse fra Justitsministeriet

af 15de Mai 1848, kan den omspurgte Enke, selv om hun, hvad ei synes

at være Tilfældet, boer i Sognedistriktet, naar og saalænge hun blot ikke er

i nogen af de i Anordning af 13de August 1811 §4 sidste Punktum om¬

berørte Uraadighedstilstande, ikke være pligtig til ved en hende i Medhold af

Canc. Skr. af 17de Februar 1842 constitueret Fuldmægtig at tage Deel i

Sogneforstanderskabets Forhandlinger, og at det heraf, samt naar tillige hen¬

sees til Bestemmelserne i samme Anordnings § 14 sidste Punktum (,de af

dets“ 9: Forstanderskabets „Medlemmer“) samt § 16 1ste Punktum (,ind¬

træde) og 3die Punktum (,Medlem af Sogneforstanderskabet“),

skjønnedes at maatte være en ligefrem Følge, at det opkastede Spørgsmaal

maatte, som af Amtmanden formeent, besvares bekræftende.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Forstanderskabet for N. N.

Sogne forespurgte, om Forstanderskabets øvrige Medlemmer, i Tilfælde af at

Sognepræsten som Regnskabsfører er insolvent, ere ansvarlige sor mulig

Underbalance i Fattigkassen, havde vedkommende Amtmand, næst at bemærke, at

han, foranlediget ved en tidligere Forespørgsel fra bemeldte Sogneforstanderskab,

havde blandt Andet udtalt sig for, at der ikke tilkommer Forstanderskabet

nogen Ret til at anstille Kasseundersøgelser hos Sognepræsten som Fattig¬

væsenets Regnskabsfører, — indstillet begge disse Spørgsmaal til Indenrigs¬

ministeriets Afgjørelse.

I Anledning heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 5te Januar d. A.,

at der ikke paahviler de øvrige Forstandere noget Ansvar for de Forvansk¬

ninger af Fattigvæsenets Midler, hvori Præsten maatte gjøre sig skyldig, naar

de iøvrigt iagttage, hvad der ellers paahviler dem, og at Man, hvad det andet

omspurgte Punkt angik, maatte holde for, at de vel ikke kunne have nogen Ret



575

til at anstille egentlige Kasseundersøgelser hos Sognepræsten som Fattigvæ¬

senets Regnskabsfører, men at de dog maae være saavel berettigede som for¬

pligtede til at holde Øie med Præstens Administration af de løbende Ind¬

tægter, og til den Ende at forlange Oplysninger og Meddelelser af ham,

samt efter Omstændighederne at henlede vedkommende høiere Autoritets Op¬

mærksomhed paa hvad de maatte finde urigtigt eller misligt ved hans Ad¬

ministration.

En Amtmand havde gjort Forespørgsel om, hvorvidt der, naar det er

vedtaget af samtlige vedkommende Jordbrugere, at Oprensningen af et min¬

dre Vandløb skal foretages for fælleds Regning efter Accord eller Licitation,

og Nogen af de Paagjældende da vægrer sig ved at erlægge sin Andeel af

Betalingen, kan meddeles Ordre til Beløbets Inddrivelse ved Udpantning.

Efter i denne Anledning at have corresponderet med Justitsministeriet,

svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 30te April f. A., at da ingen

udtrykkelig Hjemmel dertil haves, bør Udpantningsordre i saadant Tilfælde

formeentligen ikke gives.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Til Kirke= og Underviisnings=Ministeriet var indkommet en Forespørgsel

hvorvidt Præsten er berettiget til at fordre, at Forloverne eller Andreom,

skulle medtages som Vidner ved Brudevielser, da det ikke sjældent skal finde

Sted, at Brudefolk komme til Kirken uden Brudefølge for at undgaae at

gjøre Bryllupsgilde.

I Anledning heraf har Ministeriet under 18de Mai sidstl. tilskrevet

vedkommende Biskop til fornøden Bekjendtgjørelse, at Ministeriet ikke an¬

seer det for aldeles nødvendigt, at Brudeparret medbringer Vidner, naar

Vielsen skeer i Kirken og paa en Gudstjenestedag, men at Vielser i Huset,

saavelsom de, der maatte foregaae i Kirken paa en ei til Gudstjeneste be¬

stemt Dag, ikke bør finde Sted uden at idetmindste to aldeles lovfaste Vid¬

ner ere tilstede foruden Præsten og Brudeparret.

Justitsministeriet.

En Retsbetjent havde i et med Erklæring fra vedkommende Amt¬

mand til Justitsministeriet indgivet Andragende begjært sig Resolution

meddeelt i Anledning af en mellem ham og bemeldte Amtmand opstaaet

Meningsulighed angaaende Forstaaelsen af Plakat af 25de Novbr. 1829 § 3,

idet Amtet havde nægtet at approbere til Inddrivelse ved Udpantning

de nogle Hartkornsbrugere, der ikke havde efterkommet den dem givne Ordre

om at istandsætte deres Veiskifter paa de offentlige Biveie, dicterede Mulkter
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af respective 48 ß. og 16 ß., og derimod resolveret, at der skulde anlægges

Sag mod de nævnte Hartkornsbrugere ved Politiretten, hvilken Resolution

Amtet havde støttet paa den Formening, at Plakaten af 25de Novbr. 1829

kun hjemler Overøvrigheden Ret til at paalægge Dagmulkter for at frem¬

tvinge Veiarbeidet men ikke til at dictere Straffemulkter for en alt begaaet

Forsømmelse ved samme.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 29de August f. A.,

at under Forudsætning af, at Spørgsmaalet var om de ved Fdgn. af 13de

Decbr. 1793 § 33 for forsømt Spand= og Gangdagsarbeide bestemte Mulk¬

ter af respective 48 og 16 ß., maatte det ansees for ligefrem hjemlet i den

omhandlede Plakat af 25de Novbr. 1829 § 3, at disse Mulkter af Amt¬

manden kunne autoriseres til Inddrivelse ved Udpantning, og at Henviisning

til Politiretten derfor kun bør finde Sted, naar den Vedkommende maatte

henskyde sig under nogen saadan Indsigelse, som i bemeldte § nærmere er

betegnet.

I et med Erklæring fra vedkommende Overøvrighed til Justitsministeriet

indgivet Andragende havde en Retsskriver forespurgt, om der ikke i de Skifte¬

extracter, hvorved der gives Udlæg og Sikkerhed i Forældres Eiendomme for

Børnenes Arv, bør i Lighed med hvad der er bestemt i Plakat af 27de

Novbr. 1839 opgives, i hvilke faste Eiendomme Udlæget gives, og om ikke

Retsskriveren ved Paategning paa de thinglæste Skifteextracter bør anføre

de paa Eiendommen hæftende ældre Hæftelser, hvis saadanne findes.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 1ste August

f. A., at det af Skifteforvalteren bør iagttages, at der i Skifteextracterne

gives fornøden Oplysning, om nogen, og i saa Fald hvilken eller hvilke, faste

Eiendomme ere indbefattede under Udlæget, og at Retsskriveren, hvor dette

maatte være forsømt, bør forlange Extracten forsynet med nærmere Paateg¬

ning i saa Henseende. Derimod kan det ikke ansees nødvendigt, at der af

Retsskriveren gjøres Anmærkning paa den thinglæste Extract, forsaavidt de

Eiendomme, der ere Gjenstand for Udlæget, befindes at være behæftede uden¬

for hvad Skifteextracten selv indeholder; thi da de Umyndige maae nøies

med den Sikkerhed den efterlevende Ægtefælle eller den Længstlevende af

Bedsteforældrene kan give —naar Overformynderen blot anseer Vedkom¬

mende for vederhæftig og paalidelig —,vil det for den Umyndige være

uden Betydning, at de tidligere Forhæftelser anmærkes paa Extracten. Ved

Thinglæsningen af denne opnaaes, at Udlæget ikke kan, til Præjudice for

den Umyndige, yderligere forhæftes, og at ingen Disposition over Udlæget

kan skee uden høiere Sanction, og derved ere de Umyndige sikkrede saa vel,

som de forhaandenværende Omstændigheder tilstede. Det kan vistnok blive
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Tilfældet, at de Umyndige ved Mindreaarighedsalderen eller ved Giftermaal

lade sig Extracterne extradere og derefter transportere dem til Trediemand,

men det maa da blive dennes Sag at forvisse sig om Beskaffenheden af

den Sikkerhed, Extracten giver, ved at erhverve Attest herom af Pantebogen.

I et med Erklæring fra vedkommende Overøvrighed til Justitsministeriet

indgivet Andragende havde N. N. besværet sig over, ved Fogden at være

bleven affordret Alimentationsbidrag til et af ham med et ugift Fruentimmer

avlet Barn, skjøndt der ikke var tilveiebragt Beviis for, at dette Barn var

ilive, samt derhos forespurgt, om det ikke maatte paaligge Fogden, forinden

Execution kunde effectueres, paa Reqvisiti Begjæring at affordre vedkommende

Varnemoder det omhandlede Beviis.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 9de August

f. A., at det ikke kan paaligge Fogden i et saadant Tilfælde at afkræve Re¬

qvirenten Beviis for, at det paagjældende Barn er ilive, men at Man dog

maatte finde det rigtigst, at Overøvrigheden i mødende Tilfælde tilkjendegiver

Vedkommende, at de, inden Approbation paa Inddrivelsen af et Alimenta¬

tionsbidrag ved Udpantning kan meddeles, maae paa antagelig Maade op¬

lyse, at hiin Forudsætning for Fordringens Gyldighed er tilstede.

En Amtmand havde til Justitsministeriets Afgjørelse indstillet, hvorvidt

tvende af en Fæstningsslave afgivne Erklæringer, hvorved han, efter den af

ham under et Garnisons=Krigsforhør derom nærmere givne Forklaring, dis¬

ponerede over en ham i sin Tid tilfalden, i N. N. Kjøbstads Overformyn¬

deri indestaaende Arv, saaledes at Dispositionen i det Hele strax skulde fuld¬

byrdes, kunde tages til Følge uden Ministeriets Sanction.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriel i Skrivelse af 11te Juli f. A.

blandt Andet, at en Fæstningsslave overhovedet ikke antages berettiget til,

uden høiere Approbation, i levende Live at disponere over en ham efter

hans Indsættelse i Slaveriet tilfalden Arv.

Ved at tilstille Justitsministeriet en Skrivelse, hvori vedkommende Stifts¬

øvrighed indstillede til Afgjørelse af Ministeriet for Kirke= og Underviisnings¬

ningsvæsenet, hvorvidt en Sognepræst, der, i Anledning af en afholdt Lici¬

tationsforretning over Ombygningen af Stuehuset i hans Præstegaard, af

vedkommende Retsbetjent var bleven affordret fuldt Gebyr efter Sportelregle¬

mentets § 124, kunde være forpligtet til at erlægge saadant, eller om der

i Henhold til det forrige Danske Cancellies Circulære af 17de Novbr. 1840

Nr. 8 jfr. med Plakat af 10de Juni 1796 og Canc. Skr. af 3die Mai
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1831 kun kunde affordres ham halvt Gebyr, havde bemeldte Ministerium

næst at bemærke, at det i Henhold til Canc. Circ. af 17de Novbr. 1840

Nr. 8 antog, at Plakat af 10de Juni 1796 maatte komme til Anvendelse

paa Præsteembeder med Hensyn til Gebyrer for Licitationsforretninger der

afholdes over Præstegaardes Ombygning eller Opførelse for Beneficiets Reg¬

ning ved Laan af Stifternes offentlige Midler, begjært sig Justitsministeriets

Øttringer over Sagen meddeelte.

Gjensvar herpaa yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 18de JuliI

f. A., at det maatte finde det ved Canc. Circ. af 17de Novbr. 1840 Nr. 8

antagne Resultat i og for sig tvivlsomt, og at Spørgsmaalet i ethvert Fald

vilde henhøre under Domstolenes Afgjørelse, i hvilken Henseende Ministeriet

iøvrigt bemærkede, at den Kgl. Landsoverret i Viborg, efter hvad det havde

havt Leilighed til at bringe i Erfaring, ved en den 26de Januar 1852 af¬

sagt Dom i et aldeles lignende Tilfælde havde kjendt Auctionsdirecteuren

berettiget til fuldt Gebyr.

I et med Erklæring af vedkommende Amtmand til Justitsministeriet

indsendt Andragende havde N. N. som født Værge for sin umyndige Bro¬

dersøn anholdt om Tilladelse til at maatte tage bemeldte sin Myndling fra

dennes Stedfader, og udsætte ham hos en Anden af Familien, der maatte

ville overtage hans Forsørgelse og Opdragelse for en ringere Betaling end den,

der ved Amtets Resolution var bleven tilstaaet Stedfaderen, eller at ialtfald

den Stedfaderen tilkommende Betaling maatte blive fastsat ved uvillige Mænds

Skjøn, dog ikkun for et Aar eller saalænge Andrageren maatte finde sig

tilfreds med denne Bestemmelse.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 24de Mai

f. A., at det ikke vilde kunne nægtes Stedfaderen at drage Omsorg for den

Umyndiges Person, saalænge der ikke var tilveiebragt Oplysning om, at han

havde misbrugt Fædrenemagten, hvilket her aldeles ikke var Tilfældet, og at

der, naar hensaaes til Størrelsen af den Umyndiges Formue og øvrige Om¬

stændigheder, heller ikke fandtes Anledning til at nedsætte den Stedfaderen

ved Amtets Resolution tillagte Godtgjørelse for Barnets Underholdning.

En Amtmand havde til Juflitsministeriets Afgjørelse indstillet, hvorvidt

der maatte være Noget tilhinder for, at et Beløb, der tilkom Prøveproku¬

rator N. N. i Diæter og Befordringsomkostninger for et Møde, han som

af Amtet beskikket Sættedommer havde afgivet i et ved vedkommende Herre¬

ders Ret optaget Thingsvidne i en privat Sag, foranstaltedes inddrevet ved

Udpantning hos den af Parterne, der havde reqvireret Sættedommerens Be¬
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skikkelse men desuagtet havde vægret sig ved at betale det nævnte Beløb

under Paaberaabelse af, at det Offentlige efter de særlige Omstændigheder¬

nemlig at Sættedommerens Beskikkelse ikke kunde tilregnes ham, men allene

havde været nødvendig, fordi han tidligere havde raadført sig om Sagen

med den under Vacancen i bemeldte Herreder constituerede Dommer og Skri¬

—ver, der var Sagfører burde betale de omhandlede Diæter m. m.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 30te Mai

f. A., at der ikke fandtes at være saadanne særdeles Omstændigheder for¬

haanden, som kunde indeholde tilstrækkelig Grund til at fritage Reqvirenten

for i Overensstemmelse med den almindelige Regel i Plakat af 24de Novbr.

1837 § 2 at udrede de ved Sættedommerens Beskikkelse foraarsagede Ud¬

gifter, men at der ingen Hjemmel havdes til at frranstalte Beløbet inddre¬

vet ved Udpantning.

En Stiftsphysicus havde, i Anledning af en mellem ham og en

Retsbetjent opstaaet Meningsulighed, i et til Justitsministeriet med Erklæring

af vedkommende Amtmand indsendt Andragende udbedt sig Ministeriets Af¬

gjørelse af følgende to Spørgsmaal:

1) om Physicus og vedkommende Distrikts= eller Stadslæge ikke ere de,

der i Almindelighed skulle afholde eller udføre legale Syns= og Obductions¬

forretninger, hvorfra Undtagelse kun bør finde Sted, naar en paatrængende

Nødvendighed ei tillader Forretningens Udsættelse saalænge, indtil Physicus

kan modtage Reqvisttion og møde ved samme; samt

2) om det ikke maa være Physici Sag, efter modtagen Reqvisition for

Øvrigheden om en legal Obductionsforretning, herved ligesom ved Udførel¬

sen af andre medico=legale Undersøgelser at bestemme Tiden for samme og

da til denne Tid saavel reqvirere vedkommende Distrikts= eller Stadslæge,

som meddele Øvrigheden Underretning om, naar han og Distriktslægen ville

kunne møde paa Obductionsstedet.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 25de April

f. A., at det første Spørgsmaal maatte besvares bekræftende, forsaavidt Ob¬

ductionsforretninger angik, medens det derimod i Henseende til Synsfor¬

retninger maa være Øvrighedens Sag at reqvirere den vedkommende enten

Physicus eller Distriktslæge, der er nærmest, og at det andet Spørgsmaal

ligeledes maatte besvares bekræftende, hvorved Ministeriet derhos bemærkede, at

Sagen forsaavidt formeentes bedst at lade sig ordne saaledes, at Øvrigheden,

ved at reqvirere Forretningen, tillige opgiver den Tid, der for Samme vilde

være den ønskeligste, og at Physicus, saavidt muligt, retter sin Bestemmelse

derefter.
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Extract

af de til Revision og Decision under Contoiret for Skifterne

og de offentlige Stiftelsers Midler henlagte Regnskaber, til

Oplysning om deres Kapitalers Status ved Udgangen af

Aaret 1853.

BeløbetFra hvilken Autoritet Regnskabet aflægges og for hvilke

af Kapitalerne.Midler og Stiftelser.

Kjøbenhavns Magistrat: Rd.6.

19,150.Legatmidler * * * . . . . *
i

Stiftelser:

Budolphi Kloster 5,950. ,
* . * * * *

88,990. 69.Harboeske Enkekloster. . . ..

Nissens Stiftelse 12,973. 9.* * * *
* * * * * *

Summa 127,063 Rd. 78 ß.

Under privat Bestyrelse:

Det Dajonske Legat 6,700. ,*  a . . * .
*

Det Zahnske Legat 13,140. „* .   * . .

Carolinestiftelsen * * * * 24,800.

Under Justitsministeriets Bestyrelse:

Geheimeconferentsraad Schytzes og Justitsraadinde Grøn¬

lands Legat.* * 80,400. „

Under SjællandsStiftsøvrighed:

Byfogedembeds Kapital 2,800.
* *

Distriktchirurgembeds Kapital 600. ,* . * . . * *

Summa 3400 Rd.

Under Sjællands Biskop:

Legatmidler 5,815. 19.

Patronerne for Roeskilde adelige Jomfrukloster:

Klosterets Midler* * * 234,214. 23.

Hillerød Hospitalsdirection:

Hospitalets Midler 26,890. 60.

Directionen for den Ostenfeldske Stiftelse:

Stiftelsens Midler 2 30,020. „

Fyens Stiftsøvrighed:

Legatmidler 55,862. 1.

Fyens Stiftsøvrighed i Forening med Andre:

Legatmidler
* 10,450, 881.
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Fra hvilken Autoritet Regnskabet aflægges og for hvilke

Midler og Stiftelser.

Fyens Stiftamtmand:

Den Ostenske Stiftelse

Det Trampeske Familielegat . . . . .

Sümma 38,045 Rd. 92 ß.

Sunds og Salling Herreders Skoledirection:

Skolevæsens og Byfogedembeds Midler
*

Administrationen for det Muckadellske Fideicommis¬

Fideicommissets Kapital.
* * * * *

Besidderen af Grevskabet Christianssæde:

Dronning Anna Sophias Stiftelses Midler.

Legatmidler * a .

Summa 215,642 Rd.

Aalborg Stiftsøvrighed:

Legatmidler * . * * * *

* *

Aalborg Amtmand:

Jurisdictioners og Magistraters Kapitaler

Amtmanden over Hjørring Amt:

Hjørring Amts Kystmilicefond

Viborg Stiftsøvrighed:

Legatmidler * *

Viborg Stifts verdslige Enkekasse

Viborg Hospitals Kapitaler

Viborg Hospitalsforstander=Embedes Kapital

Læssø Arresthuus=Kapital * * * * *

Summa 43,313 Rbd. 38 ß.

Viborg Stifts Biskop.

Apotheker Cappels Legat * * *

* * *

Kammerherre, Baron Juel=Ryssensteen:

Thaarupgaard Stiftelses Midler
* * *

Aarhuus Stiftsøvrighed

Støvringgaard Klosters Midler.

Legatmidler * *
* a * * .

Summa 154,523 Rd. 91 ß.

Aarhuus Stifts Biskop:

Den Hørningske Stiftelses Midler..

Beløbet

af Kapitalerne.

Rd. 6.

26,145. 92.

11,900. „

200.

47,961. 644.

209,242.

6,400. ,

5,516. 2.

529. 87.

1,256. 2.

6,352. 26.

4,324. 7.

32,417. 5.

150. ,

70. ,

5,613. 77.

113,808. 42.

152,863. 50.

1,660. 41.

16,240. 53.
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Beløbet
—

af Kapitalerne.Midler og Stiftelser.

Ribe Stiftsøvrighed: Rd. 6.

Estvadgaard Stiftelses Midler 54,614. 22.
*

* . *

17,340. 92.*Maturinske Legats Midler * . . . * *

Andre Legatmidler * . 3,900. ,

Ribe Stiftsphysicats Kapital 4,400.. * *

Thing= og Arresthuus=Kapital. 225.* . * * * *

Summa 80,480 Rd. 18 ß.

Ribe Stifts Biskop i Forening med Andre:

Gabels Legat. 3,413. 19.

Ribe Magistrat:

5,361. 53.Fosses Legat. *  . .  * *

Summa af samtlige Kapitaler1,350,663. 44.

Marineministeriet.

Under 8de Juni sidstl. har Marineministeriet ifølge allerhøieste Bemyn¬

digelse udfærdiget en Bekjendtgjørelse for den Kongelige Søetat af For¬

holdsregler til Jagttagelse for Førerne af Damp= og Seilskibe, der

møde hinanden *).

Af den tabellariske Oversigt over det ved Marineministeriets Revisions¬

contoir i Aaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854 udførte Arbeide,

der ifølge Fdgn. 8de Juli 1840 § 38 af Ministeriet allerunderdanigst er

forelagt Hans Majestæt Kongen, fremgaaer, at der i bemeldte Aar var ind¬

kommet 449 Regnskaber, saa at der, med de fra det foregaaende Aar hen¬

staaende 4 Regnskaber, i det Hele havde været 453 Regnskaber til Revision

af hvilke 447 vare reviderede og afgjorte, saaledes at der den 31te Marts

1854 henstode 6 ureviderede Regnskaber. Revistonen af disse 6 Regnskaber

havde maattet henstaae, fordi de ikke havde kunnet revideres uden i Forbin¬

delse med andre Regnskaber, som først afsluttes den 31te Marts; men efterat

disse senere ere indkomne, ere alle hine resterende Regnskaber tagne under

Revision. Revisionscontoiret havde desuden udført alle til Contraberegnin¬

gen henhørende Forretninger, saaledes at deraf ingen stod til Restance, og

*) Da de i denne Bekjendtgjørelse indeholdte Bestemmelser der træde istedetfor Bekjendt¬

gjørelserne af 13de August 1844 og 27de Juli 1849, ere de samme som de, der ere

givne i den under 31te Mai d. A. af Indenrigsministeriet udstedte lignende Bekjendt¬

gjorelse, som er meddeelt i Dep. Tid. Nr. 34 S. 509—511, henvises dertil.
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havde ligeledes ført til Dato Protokollerne over alt Holmen og Flaaden

vedkommende Inventarium, forsaavidt de dertil fornødne Beviisligheder vare
indkomne.

Ordenscapitulet.

Under 27de Juni har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Con¬

ferentsraad, Politidirecteur Bræstrup, Commandeur af Dannebrogsordenen og
Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Kongen af Preussen til¬

deelte Decoration som Ridder af den røde Ørns Ordens 2den Klasse.

Under 28de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Distriktslæge i Kjøbenhavns Amts nordre Distrikt Thomas Christopher Mürer
til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.
Under Finantsministeriet. Et Toldcontrolleur=Embede i Svendborg

Gagen er 1000 Rd. aarlig. Opslaaet vacant den 4de Juli.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Sognekaldet ved Aar¬

huus Domkirke. Reguleringssum 1724 Rd. Ny Ansættelse 431 Rd.

Roholte Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 952 Rd. Ny An¬

sættelse 238 Rd.— Fjellerup og Glæsborg Sognekald i Aarhuus Stift.

Reguleringssum 888 Rd. Ny Ansættelse 222 Rd. — Embedet som resi¬

derende Capellan for Bjerregrav, Aalum og Thanum Menigheder i Viborg
Stift. Reguleringssum 286 Rd. Ny Ansættelse 84 Rd.

Samtlige disse Embeder ere opslaaede vacante den 3die Juli.

Embedet som ordineret Catechet ved Domsognet i Aarhuus og som Første¬

lærer ved den høiere Drenge=Borgerskole sammesteds. —Embedet som ordi¬

neret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Kallundborg.—Begge
disse Embeder ere opslaaede vacante den 6te Juli.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Kyndby og Krogstrup Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Korntienden af Sognenes 326 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør noget over

267 Tdr. Byg og 1 Td. 1 Skp. Havre. 2) Qvægtiende og Smaaredsel

ydes, efter privat Accord, med 21 levende Gjæs, 21 Snese Æg, 22 Æg¬
ter efter Brænde og deslige, 4½ Tdr. Byg efter Kapitelstaxten og 3 Rd.

Desuden svares disse Præstationer af 69 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn anordnings¬
mæssigt. 3) Refusioner for Tiende af Overberg 50 Rd. og for en Men¬
salgaard af Svanholm 51 Tdr. Rug, 5½ Tdr. Byg og 10 Rd. 4) For

Brød og Viin til Communioner svares for Krogstrup Kirke 1½ Td. Rug
og 2 Tdr. Byg, hvorhos Kaldet for Kyndby Kirkes Vedkommende er tillagt

et Stykke Kirkejord af Areal 1 Td. Land god Jord. 5) Offer og Acci¬

—dentser have efter Gjennemsnit af de 5 sidste Aar udgjort c. 200 Rd.

Præstegaardens Avling udgjør 71 Tdr. Land, med Hartkorn 7 Tdr. 1 Skp.

3 Fdk. 284 Alb.; deraf ere 60 Tdr. Land bortforpagtede for en aarlig Af¬
—gift af 150 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten. Byrder: 1) Kgl. Skatter

c. 105 Rd. 2) Communeafgifter c. 20 Rd. 3) Landemodsexpenser c.
—40 Rd. Præstegaardens Bygninger ere temmelig vidtløftige og tildeels

gamle. Boligen er rummelig og bekvem. — Der paahviler ikke Kaldet

Enkepension eller Byggelaan,
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Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 1ste Juli er Toldinspecteur i Ring¬

kjøbing, Capitain I. Sletting allernaadigst beskikket til Taldforvalter i Nakskov.
Under Justitsministeriet. Under 1ste Juli er der tillagt Professor

Dr. med. Dahlerup, Ridder af Dannebroge, allerhøieste Ordre til at ind¬

træde som Medlem af Directionen for den Kgl. Fødsels= og Pleiestiftelse i

Kjøbenhavn. Under s. D. er der tillagt Overlæge ved den Kgl. Livgarde

til Hest, Professor J. Rørbye, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand,

allerhøieste Ordre til at indtræde som Medlem af Directionen for det Kgl.
Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Under s. D. er Cand. juris C. A. Vraae

allernaadigst beskikket til Copist i Skifteskrivercontoiret under den Kgl. Lands¬

over= samt Hof= og Stadsret.
—

Under Indenrigsministeriet. Under 30te Juni er Gartner Lasson paa

Juellinge allernaadigst beskikket til Medlem af Gartner=Examinations=Commis¬

sionen. Under s. D. er der allernaadigst meddeelt Exam. polyt. C. J. I.

Hansen, C. L. Birk og G. L. F. Hoff Bestallinger som Landmaalere.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 26de Juni er

Sognepræst til Holmum Præstekald og Provst i Søndermule Provsti paa

Island H. Jønsson allernaadigst beskikket til Sognepræst ved Reykiavik Dom¬

kirke. Under 30te s. M. er der allernaadigst tillagt Biskop over Sjællands

Stift, Dr. theol. Martensen, Ridder af Dannebroge, Ordre til som Direc¬

at tiltræde Bestyrelsen af Vilhelmine=Stiftelsen.teur

Under Krigsministeriet. Under 17de Juni er Secondlieutenant paa

Gage i Infanteriet C. T. v. Sørensen, Ridder af Dannebroge, aller¬ældst

udnævnt til Premierlieutenant, og Secondlieutenant paa yngst Gage ihøist

Infanteriet I. B. v. Linnemann oprykket paa ældst Secondlieutenants Gage.

Under f. D. er C. F. Mangolds Bestalling som Krigsassessor, efter Ansøg¬

allerhøist annulleret.ning

Under 23de s. M. er Premierlieutenant i Cavalleriet H. F. v. Trepka,

Ridder af Dannebroge, allerhøist tillagt Ritmesters Charakteer, med den ham

reserverede Anciennitet. Under s. D, ere Auditeurerne i Armeen: C. Wal¬

lick, A. P. T. Juel, T. A. B. Jørgensen, L. W. M. Schrum, P. Brix,

Dannebrogsmand, og N. Fauerschou allerhøist udnævnte til virkelige Audi¬
teurer.

Under 27de s. M. er Lærer i Mathematik og Physik ved det Kgl. Land¬

cadetcorps, Cand. theol. P. Berg, som under 14de s. M. er bestikket til
Sognepræst for Sværdborg Menighed i Sjælland, entlediget i Naade fra
bemeldte Lærerpost, fra samme Tid at regne.

Under Ministeriet for HertugdømmerneHolsten og Lauenborg.

Under 16de Juni er Hovedpastor F. D. Binge i Kellinghusen, paa Ansøg¬

ning, allernaadigst entlediget fra sine Functioner som Medlem af det theolo¬

giske Eraminations=Collegium for Hertugdømmet Holsten, og Pastor C. Pe¬

tersen i Herzhorn allerhøist udnævnt til Medlem af bemeldte Examinations¬

Collegium for de næste 5 Aar. Under 21de s. M. er Organist og Skole¬

lærer i Kirch=Barkau P. C. W. Trede allernaadigst udnævnt til Organist,

Klokker og Skolelærer i Ahrensboeck.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Under 28de Juni sidstl. har Finantsministeriet nedlagt følgende Aller¬

underdanigst Forestilling angaaende Statsbudgettet for Finantsaaret

fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855:

Ligesom for Finantsaaret 1853—54 har Finantsministeriet herved den

Ære i dybeste Underdanighed, for Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te

Marts 1855, at forelægge Udkast til et hele Monarkiet omfattende Stats¬

budget, udarbeidet i Henhold til den under 23de Marts d. A. allerhøist

stadfæstede Finantslov for Kongeriget Danmark, samt til de respective under

27de Marts, 12te og 26de April næstefter allernaadigst approberede spe¬

cielle Administrationsbudgetter for de forskjellige Grene af de trende Hertug¬

dømmers Forvaltning.

Det foreliggende Udkast er, i Henseende til den ogsaa deri gjennemførte

Adskillelse mellem de for hele Monarkiet fælleds og de for de enkelte Lands¬

dele særlige Indtægter og Udgifter, gaaet ud fra de samme Forudsætninger

som fandt Deres Majestæts allernaadigste Bifald for det sidstafvigte Finants¬

aars Statsbudgets Vedkommende, og som senere ere blevne yderligere be¬

kræftede, el ved Forordningen angaaende Hertugdømmet Slesvigs For¬

fatning af 15de Februar 1854 §§ 2 og 3 samt Forordningen angaaende

Hertugdømmet Holstens Forfatning af 11te Juni næstefter §§ 3 og 4, som

ved Kongerigets Finantslov for indeværende Aar, ligesom der ogsaa forsaa¬

vidt opnaaedes Overensstemmelse med den danske Rigsdag under Grundlovs¬

forhandlingerne i dennes sidste Møde.

Formen for det foreliggende Udkast er som Følge heraf heller ikke syn¬
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derligt afvigende fra Statsbudgettets for 1853—54. Den væsentligste Af¬

vigelse bestaaer i Tilføielsen af fortløbende oplysende Anmærkninger under

og efter Budgettets Text, hvorved forhaabentlig Oversigten og Benyttelsen

ville findes lettede paa en lignende Maade, som ved de i Budgetterne fra

1841 indtil 1848 inclusive i en noget afvigende Form optagne udførligere

Anmærkninger.

En Sammenligning mellem nærværende Udkast og Statsbudgettet for

forrige Finantsaar giver følgende Resultater.

En Følge af den i Udkastet under Nr. 11 blandt Monarkiets Fælleds¬

indtægter optagne Indtægtspost: „De enkelte Landsdeles Tilskud af disses

særlige Indtægter til de for hele Monarkiet fælleds Statsudgifter“, hvilket

Tilskud udgjør 3,756,637 Rd. 69 ß., er en fuldstændig Balance mellem

Fælledsindtægternes og Fælledsudgifternes Endesum. Medreg¬

nes dette Tilskud ikke udgjøre Monarkiets under Nr. 1 til 10 anførte al¬

mindelige Indtægtskilder tilsammen efter Udkastet 13,796,910 Rd. 65 ß.,

medens de efter Statsbudgettet for 1853—54 calculeredes til 13,063,422

Rd. 55 ß., altsaa til 733,488 Rd. 10 ß. mindre, hvorved dog er at be¬

mærke, at der under sidnævnte Beløb fra forrige Aar er indbefattet Hertug¬

dømmet Lauenborgs fra næstforegaaende Aar overførte Beholdning 46,959

Rd. 62 ß., hvorimod igjen den augustenborgske Domainegjeld i hiint Bud¬

get var fradraget Indtægtssiden (de slesvigske Domaine=Indtægter) forlods med

326,784 Rd., medens samme paa nærværende Udkast er posteret paa Ud¬

giftssiden som en almindelig Statsgjeldspost. Tages disse Momenter i Be¬

tragtning og tillige, at Overskuddet af de ved Kongerigets Domainebestyrelse

administrerede danske Bispetiender i Statsbudgettet for 1853—54 ved en

Feiltagelse, som nu er rettet, var posteret som en Fælledsindtægt til Beløb

c. 26,000 Rd., samt at den i Anmærkningerne til nærværende Udkast end¬

videre ommeldte forandrede Posteringsmaade af adskillige Udgifter vedkom¬

mende den holstenske Domainebestyrelse, til Beløb c. 54,000 Rd. *), ligele¬

des har havt en Afgang i Fælledsintraderne for Finantsaaret 1854—5 til

Følge, saa vil den virkelige Forskjel mellem de calculerede Fælledsindtægter

for forrige og for dette Finantsaar blive omtrent 533,000 Rd. til dette

sidste Aars Fordeel: en Fordeel, som fornemlig fremtræder ved de formedelst

Domanial=Eiendommes Salg calculerede større Afdrag paa Statsactiverne

*) Disse 54,000 Rd., der bestaae i Bidrag til Chaussering af Landeveie samt Vedlige¬

holdelse m. v. af Veistrækninger, som skulle vedligeholdes for den Kongelige Kasses Reg¬

ning, o. s. v., bleve i Statsbudgettet for 1853—54, skjøndt de ogsaa tidligere forlods

afholdtes af Domaincindtægterne, ikke posterede i Overensstemmelse hermed, men der¬

imod andetsteds opferte.
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samt ved Toldintraderne med hvad dertil henregnes, hvoraf for iaar calcu¬

leres omtrent 106,000 Rd. mere end for forrige Aar. — Naar de i det

Foregaaende allerunderdanigst ommeldte Posteringsforandringer holdes uden¬

for Betragtning, ere forøvrigt Domaine=Indtægterne i Slesvig for iaar be¬

regnede til c. 47,000 Rd. Netto mere end for forrige Aar, hvoraf c. 17,600

Rd. falde paa Forstvæsenet, og i Holsten til c. 46,800 Rd. mere, medens

de for Kongeriges Vedkommende, uagtet Forstintradernes Forøgelse med c.

13,500 Rd., udvise en Afgang af c. 20,000 Rd., der imidlertid langt op¬

veies ved den fra Kongeriget hidrørende ovenfor omhandlede Indtægt under

Statsactiverne for solgt Kronbøndergods. Hertugdømmet Slesvigs Domai¬

ner afgive ligeledes under Statsactiverne et betydeligt Inbtægtsbeløb, hid¬

rørende fornemlig fra Kjøbesummer for forhenværende Kongelige Tvangs¬

møller, som i Medhold af Forordningen af 6te Februar 1854 angaaende

Mølletvangens Ophør i bemeldte Hertugdømme, § 5, have i afvigte Aar

maattet overtages og igjen iaar ventes at ville blive realiserede. Hertug¬

dømmet Lauenborg udviser, naar ovenstaaende Omstændighed med Kassebe¬

holdningen fra 1852—53 tages i Betragtning, i Virkeligheden et Overskud

i løbende Indtægter af over 43,000 Rd., hidrørende især fra forøgede Do¬

maineintrader (c. 21,000 Rd.) og fra Erstatninger for afstaaet Jord til

Lübeck=Büchener=Jernbanen til Beløb c. 19,000 Rd. Sund= og Strømtol¬

den viser, som en Følge af de forskjellige Qvinqvennier, der ligge til Grund

for Beregningen, en mindre Indtægt for iaar af c. 27,000 Rd.; Kanal¬

tolden, formedelst større Udgifter, af c. 2900 Rd. Postintradernes Overskud

er beregnet til c. 6500 Rd. mindre for iaar end ifjor, og Lottoets til

56,000 Rd., som Følge af Tallotteriets Ophævelse i Løbet af forrige Aar.

Monarkiets adskillige Indtægter ere beregnede c. 9700 Rd. høiere for iaar.

Tilskuddet til Fælledsudgifternes Bestridelse af de enkelte Landsdeles

særlige Intrader er, som ovenfor allerunderdanigst ommeldt, beregnet til

3,756,637 Rd. 69 ß., medens det for afvigte Finantsaar beregnedes til

3,902,435 Rd. 79½9 ß., eller 145,798 Rd. 10½ ß. mere end for inde¬

værende Aar.

Allerede af den sidstnævnte Omstændighed, at Tilskuddet af de enkelte

Landsdeles særlige Indtægter kun er 145,798 Rd. 101 ß. mindre end

forrige Aar, uagtet Monarkiets Fælledsintrader for indeværende Aar, som

onenfor allerunderdanigst bemærket beregnes at give et langt betydeligere

Overskud mod forrige Aar, fremgaaer, at Udkastets Fælledsudgiftsside ikke

lidet maa overstige Statsbudgettets for forrige Aar. Forskjellen udgjør

587,689 Rd. 95½ ß. i Disfaveur af indeværende Aar. Forsaavidt denne

Forskjel ikke hidrører fra den ovenfor ommeldte Ompostering af den augu¬
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stenborgske Domanialgjeld med et Udgiftsbeløb for indeværende Aar af til¬

sammen 322,000 Rd., er samme især at tilskrive følgende Udgiftsforøgelser:

Apanage=Contoens med omtrent 47,500 Rd., som en Følge af Thronfølge¬

loven af 31te Juli f. A.; Obligationsgjelden til de forrige Besiddere af

Ufrie i de danske Colonier i Vestindien, som først ifjor er stiftet, og hvortil

for indeværende Aar udkræves c. 184,500 Rd. i Renter og Kapitalafdrag;

fremdeles Krigsministeriets Budgets Forøgelse med c. 134,500 Rd., for¬

nemlig hidrørende fra den kostbarere Naturalforpleining under de forhaan¬

denværende høie Priser paa alle Livsfornødenheder og Tillæg til Underklas¬

serne i samme Anledning m. M., som ikke har kunnet opveies ved de paa

andre Conti under samme Ministerium indtraadte mindre Besparelser; samt

Marineministeriets Budgets Forhøielse med c. 309,000 Rd., hvoraf til en

ny Dok 245,700 Rd. mere end forrige Aar, til Naturalforpleiningen en

Meerudgift af c. 25,000 Rd., til forskjellige andre Udgifter, navnlig Fyr¬

væsenet vedkommende, c. 41,000 Rd. Disse Udgiftsforøgelser erstattes ikke

ved de Udgiftsindskrænkninger, som det foreliggende Udkast udviser paa føl¬

gende Conti: Pensionsvæsenet c. 82,400 Rd., Finantsministeriet c. 21,400

Rd., samt adskillige og overordentlige Udgifter c. 90,000 Rd.

I Henseende til den Deel af det foreliggende Udkast, som angaaer de

enkelte Landsdeles særlige Anliggender, tillader Ministeriet sig

følgende allerunderdanigste Bemærkninger.

Kongeriget Danmarks særlige Indtægter vise i Sammenligning med

forrige Aar en gjennemgaaende Stigning, der for de direkte Skatters Ved¬

kommende udgjør c. 19,000 Rd., fornemlig hidrørende fra Bygningsskatten,

for de indirekte Afgifters c. 194,000 Rd., hvoraf 100,000 Rd. falde paa

Stempelpapirsintraderne og Resten med resp. c. 51,300 Rd. og c. 42,600

Rd. paa Arve= samt Overdragelsesafgifter og paa Departements= og Rets¬

sportler; Kongerigets adskillige Indtægter ere derhos stegne med c. 34,000

Rd. Paa den anden Side ere ogsaa Danmarks særlige Udgifter stegne i

Sammenligning med forrige Finantsaar, nemlig Indenrigsministeriets med

c. 126,300 Rd., fornemlig hidrørende fra forøgede Udgifter til Veivæsenet

i Jylland; Justitsministeriets med c. 18,400 Rd., hvoraf den større Deel

falder paa Straffeanstalterne; overordentlige Udgifter vise en Forøgelse af

c. 441,400 Rd. idet paa bemeldte Conto, hvis øvrige Poster udvise en

Besparelse mod ifjor, er optaget en Sum af 500,000 Rd. til Bestridelse

af den ved særlig Lov bevilgede Erstatning for Krigskjørseler. Cultusmini¬

steriet kræver for iaar c. 25,600 Rd. mindre end forrige Aar, især forme¬

delst et mindre Behov til Kunstanstalter, Samlinger samt Videnskabers og

Kunsters Fremme i Almindelighed. En Sammenligning mellem Kongerigets
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særlige Indtægter og de paa det særligt faldende Udgifter, herunder indbefattet

dets forholdsmæssige Tilskud () til Dækning af hvad Monarliets Fælleds¬

udgifter overstige Fælledsindtægterne, udviser en Underbalance af 14,214 Rd.

19 ß., der imidlertid er saa ringe, især naar der tages Hensyn til den sta¬

dige Tendents til Stigning, som i de senere Aar har viist sig i Henseende

til Kongerigets særlige indirekte Afgifter, at noget Forslag til bemeldte Un¬

derbalances Dækning idetmindste fortiden ikke vil udfordres.

Hertugdømmet Slesvigs særlige Indtægter ere forøgede, hvad de di¬

rekte Skatter angaaer, med c. 119,700 Rd. mod ifjor, idet vel Contribu¬

tion, af den i Anmærkningerne forklarede Grund*), samt Befordringsskat

ere gaaede ned, ligesom Stænderskat for iaar ikke er beregnet, hvilket tilsam¬

men giver en Afgang af c. 50,500 Rd.; men Landskatten blev i Stats¬

budgettet for 1853—54 kun beregnet for 3 Qvartaler, ligesom Bygnings¬

afgift og Magasinpræstanda ere calculerede høiere for iaar, — tilsammen en

Forøgelse for indeværende Aar af 170,000 Rd., der efter Fradrag af Af¬

gangen give ovennævnte Overskud. Fremdeles ere Hertugdømmets indirekte

Afgifter beregnede at give et Overskud mod forrige Aar af over 33,000 Rd.

Paa den anden Side ere Hertugdømmets adskillige Indtægter opførte med

c. 456,600 Rd. mindre end paa Statsbudgettet for 1853—54, væsentligst

af den Grund, at den efter bemeldte Statsbudget Hertugdømmet særligt til¬

gode beregnede Beholdning af 446,152 Rd. 10 ß. fra det foregaaende Aar

ikke længere er tilstede, men er, saaledes som Statsregnskabet for forrige Aar,

naar det om føie Tid allerunderdanigst forelægges Deres Majestæt, nærmere

vil udvise, fuldt medgaaet, og endog et Beløb til, som endnu ikke med Nøi¬

agtighed kan betegnes, da dets endelige Fastsættelse beroer paa en Mellem¬

regning med Krigs= og Marineministerierne, men som fortiden kan anslaaes

til omtrent 92,000 Rd. Dette Resultat finder sin Forklaring i de aller¬

naadigst bevilgede Erstatninger for Krigsskade i Slesvig, hvortil paa Stats¬

budgettet for 1853—54 Intet særligt var beregnet, men det Nærmere blev

i saa Henseende forbeholdt ved Finantsministeriets allerunderdanigste Fore¬

stilling af 25de August f. A., der oplyste, at Hertugdømmet Slesvigs Over¬

skud den 1ste April 1854 vilde være c. 100,000 Rd. uden Fradrag af

deslige Erstatningsbeløb. Disse have udgjort 297,036 Rd. 94 ß. — Her¬

tugdømmets særlige Udgifter ere formindskede med c. 39,700 Rd., idet Stæn¬

derudgiftens Nedsættelse, Besparelsen paa Gensdarmeriet, Bygnings= og Be¬

*) I nærværende Budget ere nemlig Contributionen af Husum Amt (9,500 Rd.) og den

hertugelige Contribution af Sundeved Lehnsdistrikt (2,280 Rd.) opførte under „staa¬

ende Domaineindtægter“
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fordringsudgifter, tilsammen c. 85,000 Rd., mere end opveie Udgiftsforøgel¬

serne paa adskillige andre Poster, navnlig Veivæsenet (c. 26,750 Rd.), Ju¬

stits= og Politivæsenet (c. 3,050 Rd.), Havnevæsenet (c. 8,500 Rd.),

Skolevæsenet (c. 3,800 Rd.) m. M.

Naar man sammenligner Hertugdømmet Slesvigs særlige Indtægter med

de paa dette faldende særlige Udgifter, herunder indbefattet Hertugdømmets

ved Forordningen af 15de Februar d. A. angaaende Hertugdømmet Sles¬

vigs Forfatning, § 2, foreløbigen bestemte Bidragsqvota til Monarkiets fæl¬

leds Statsfornødenheder, viser sig en Underbalance af 131,892 Rd. 65 ß.,

med Hensyn til hvis Dækning vil være at forholde paa den i den citerede

Paragraph af Forfatningsloven fastsatte Maade, eftersom Underbalancen er

for betydelig til at kunne ventes dækket ved en blot Stigning af Hertug¬

dømmets særlige Indtægter over det Beregnede, og en mindre Underbalance

derhos ogsaa er tilstede fra forrige Finantsaar, som ovenfor allerunderdanigst

ommeldt.

Hertugdømmet Holstens særlige Indtægter ere, hvad de direkte Skat¬

ter angaaer, calculerede c. 31,000 Rd. lavere i Udkastet end i Statsbud¬

gettet for forrige Aar, især formedelst en mindre Udskrivning af Veiskat (c.

36,200 Rd.) og iøvrigt af den i Anmærkningerne forklarede Grund i

Henseende til Contribution og Landskat*), hvilket ikke opveies ved de mindre

Forøgelser af andre Skatter, navnlig Magasinpræstanda (6,600 Rd.). Der¬

imod ere dette Hertugdømmes indirekte Afgifter beregnede at ville stige mod

ifjor med c. 40,900 Rd. Hertugdømmets adskillige Indtægter udvise en

Formindskelse af 389,762 Rd. 68½ ß. som Følge af den fra næstfore¬

gaaende Aar overførte Beholdnings Formindskelse med et omtrent tilsvarende

Beløb, nemlig fra 742,637 Rd. 2 ß., som den var den 1ste April 1853,

til 347,404 Rd. 29½ ß., som den med Forbehold af en Mellemregning

med Krigs= og Marineministerierne, der udøver nogen Indflydelse herpaa,

fortiden kan beregnes at være den 1ste April 1854. Hertugdømmets sær¬

lige Udgifter ere formindskede med omtrent 70,000 Rd., hidrørende deels fra

Provindsialstænder=Udgiftens Udeladelse af det foreliggende Budget (35,000

Rd.), deels fra en mindre Udgift til Veivæsenet (c. 32,700 Rd.), fra en

Indskrænkning af 8000 Rd. i de ifølge allerhøieste Reskript af 14de April

1851 tilstaaede Understøttelser og fra andre Nedsættelser af Udgifterne til

forskjellige Dele af Hertugdømmets indre Bestyrelse, hvilke tilsammen i For¬

*) Bidragene fra de tidligere til Rendsborg Amt hørende Slesvigske Byer, Borgstedt, Alt¬

og Neu=Büdelsdorf, Fockbeck, Lehmbeck og Nybel ere i nærværende Budget fragaaede

som overforte paa Hertugdømmet Slesvigs Intrader.
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bindelse med en Ompostering af flere Udgiftsposter til forlods Afholdelse af

ide vedkommende Intrader, Lighed med hvad der allerede tidligere fandt

Sted i de andre Landsdele, have været mere end tilstrækkelige til at balan¬

cere enkelte Udgiftsforøgelser, navnlig den til Centralbestyrelsen af det hele

Politivæsen.

Sammenlignes Hertugdømmet Holstens særlige Indtægters Totalsum

med dets særlige Udgifters, derunder indbefattet den paa Hertugdømmet ifølge

dets Forfatningslov af 11t Juni d. A. § 3 faldende Andeel af de enkelte

Landsdeles Tilskud til Monarkiets Fælledsudgifters Bestridelse, viser sig et

Overskud af 81,262 Rd. 20½ ß.

Ved denne allerunderdanigste Fremstilling af Hertugdømmet Holstens

særlige finantsielle Status for indeværende Aar er at bemærke, at der hver¬

ken paa Indtægts= eller paa Udgiftssiden er taget Hensyn til den ifølge

Patentet af 23de Marts sidstleden, § 1, allerhøist befalede særlige Udskriv¬

ning af 240,000 Rd., som første Rata af Indløsningssummen for de med

allerhøieste Sanction i Aaret 1851 emitterede holstenske Kasse=Anviisninger.

Ikke heller er taget Hensyn til de Erstatningsbeløb, som ifølge Loven af

10de Mai d. A., betræffende Ophævelse af Mølletvangen i Hertugdømmet

Holsten, kunne ventes i Aarets Løb at komme til Udgift, da en Calcule

over samme ikke med nogen Paalidelighed har kunnet anstilles. De ville

imidlertid formeentlig rettest være forlods at afkorte respective i Domanial¬

intraderne og i Brænderi=Intrnderne.

Sluttelig maa Finantsministeriet tillade sig at gjenkalde i Deres Ma¬

jestæts allernaadigste Erindring, at Krigsministeriet og Marineministeriet ved

forskjellige allerhøieste Resolutioner ere blevne bemyndigede til Udrustninger

og Foranstaltninger i flere Retninger, som Følge af de forhaandenværende

Krigsforhold i Europa, hvortil nødvendigviis ikke ubetydeligt større Penge¬

beløb ville udfordres udøver hvad der i det foreliggende Udkast er budget¬

teret. Disse Beløb, som foreløbigen maae afholdes af Finantshovedkassens

tilstedeværende Beholdninger, ere imidlertid afhængige af forskjellige Even¬

tualiteter, der fortiden ikke kunne saaledes afveies, ai der tør allerunderdanigst

tilraades nogen vis Sum derfor optaget i Statsbudgettet for indeværende

Aar, og Finantsministeriet maa derfor indskrænke sig til her allene at berøre

denne Gjenstand, og forbeholde sig de nærmere allerunderdanigste Forslag i

den Anledning til sin Tid. Dette samme Forbehold tør Ministeriet ogsaa

allerunderdanigst tillade sig for det Tilfælde, hvis Mulighed den nærværende

Krigstilstand i Østersøen byder at være betænkt paa, nemlig at Sund= og

Strømtolden formedelst samme maatte aftage i en saadan Grad under det,
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som i det foreliggende Udkast er beregnet, uden samtidig Forøgelse af andre

Fælledsindtægtskilder udover Calculen, at nogen væsentlig Indflydelse deraf

maatte spores paa den hele finantsielle Status.

I Henhold til det Anførte indstilles saaledes i dybeste Underdanighed:

at Deres Majestæt allernaadigst vil approbere det indbemeldte Udkast

som Statsbudget for Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts

1855, og at Finantsministeriet maa være allernaadigst bemyndiget til paa

lignende Maade, som for afvigte Finantsaar, at bringe samme til almin¬

delig Kundskab ved Trykken, saavel i det danske som i det tydske

Sprog.

Statsbudget for Finantsaaret fra

Indtægter. Rd. ß.

A. Fælleds for hele Monarkiet:

1. Overskud af Domaine=Indtægter 1,724,917. 10.* *

2. Overstud fra Hertugdømmet Lauenborg.. 304,961. 59.

3. Overskud af de Dansk=Vestindiske Øer — 9,452. 29.* * * *

4. Renter og Afdrag paa Stataktiverne 1,471,558.

5. Sund=, Strøm= og Kanaltold6 2,115,400.

6. Overskud af Told=, Kortstemplings= samt Skibs¬

farts=Afgifter, Brænderi=Intrader, Recognitioner

af Handelsreisende m. v. 6,538,700.* * *

7.Overskud af Postintrader.. 22,936. 25.

8. Klasse=Lotto=Intrader 50,000.* * * * * * * * * * * * * *

9. Adskillige Indtægter 277,890.* * * * *

10. Indbetalinger paa den svævende Statsgjeld 1,300,000.

11. De enkelte Landsdeles Tilskud af disses særlige

Indtægter til de for hele Monarkiet fælleds Stats¬

udgifter:

Kongeriget 2,253,982 Rd. 61 ß.* * * * * * *

Hertugdømmet Slesvig . 638,628— 39—

864,026 — 65—Hertugdømmet Holsten2

3,756,637. 69.

Jalt Indtægt 17,553,548. 38.
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Paa denne Forestilling har Hans Majestæt under 30te Juni afgivet

følgende allerhøieste Resolution:

„Vi ville allernaadigst have det indbemeldte Udkast approberet som

Statsbudget for Finantsaaret fra 1ste April 1834 til 31te Marts 1855,

og bemyndige Vort Finantsministerium til paa lignende Maade, som for

afvigte Finantsaar, at bringe samme til almindelig=Kundskab ved Trykken,

saavel i det danske som i det tydske Sprog“

Det ved denne allerhøieste Resolution approberede Statsbudget for

Finantsaaret fra 1ste April 1854 til 31te Marts 1855 er, med Udela¬

delse af de Budgettet vedføiede Bilag, af følgende Indhold:

1ste April 1854 til 31te Marts 1855.

Rd.Udgifter. ß.

A. Fælleds for hele Monarkiet:

1. Hans Majestæt Kongens Civilliste, ifølge aller¬

800,000.høieste Resolution af 25de October 1848

369,360.2. Det Kongelige Huses Apanager...

60,100.3. Geheime=Statsraadet* * *

7,434,700.4. Statsgjeldens Forrentning og Afbetaling..

5. Pensionsvæsenet 1,527,200.* * * * * * * * * * * * *

230,600.6. Udenrigsministeriet* * * * * * * * *

4,638,557. 46.7. Krigsministeriet * * * * * * * * * * * * * *

8. Marineministeriet 1,919,411. 38.* * * * * * * * * * * * * * * *

424,715.9. Finantsministeriet * * * * * * * * * * *
*

10. Adskillige og overordentlige Statsudgifter.. 148,904. 50.

Ialt Udgift 17,553,548. 38.
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Indtægter

B. Særlige for de enkelte Landsdele.

a. Kongeriget

1. Direkte Skatter

2. Indirekte Afgifter

3. Islandske Intrader

4. Adskillige Indtægter

b. Hertugdømmet Slesvig.

1. Direkte Skatter
* * *

2. Indirekte Afgifter

3. Adskillige Indtægter

c. Hertugdømmet Holsten.

1. Direkte Skatter
* * * * * *

2. Indirekte Afgifter

3. Adskillige Indtægter

Rd.

3,812,313.

1,099,300.

27,629.

151,600.

978,780. 70.

188,150.

68,100.

1,037,990.

291,000.

432,204. 294

ß.

6.

Rd.

5,090,842. 6.

1,235,030. 70.

1,761,194. 291.

ß.
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Udgifter. Rd. ß.

B. Særlige for de enkelte Landsdele.

a. Kongeriget.
61. Rigsdagen 60,000.* * *

2. Indenrigsministeriet 1,190,443. 52.* *

3. Justitsministeriet .. 501,835. 19.

4. Ministeriet for Kirke= og Underviis¬

ningsvæsenet 225 793. 34.

5. Krigsministeriet 48,500.

6 Marineministeriet. 4,900.

7. 122,000.Finantsministeriet.

646,301. 51.8. Overordentlige Udgifter.

Statsgjelds Forrentning9. 51,300.* *

10. Kongerigets Andeel (8,00) af det Be¬

løb, hvormed de for det hele Monarki

fælleds Statsudgifter overstige de for

2,253,982. 61.Monarkiet fælleds Statsindtægter .

Naar herfra drages modstaaende Ind¬
2* * * * * * * *tægt * * * * *

fremkommer en Underbalance a * * * * * * * *

Hertugdømmet Slesvig.

675,170.Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig1.

Provindsialstænder 6,000.2.
* * * * *

Udgifter fælleds med Hertugdømmet3.

47,125.Holsten
* * * * * 6

4. Hertugdømmets Andeel (7400) af det

Beløb hvormed de for hele Monar¬

kiet fælleds Statsudgifter overstige de

638,628. 39.for Monarkiet fælleds Statsindtægter

Naar herfra drages modstaaende Ind¬

tægt  * *

* * * * * * * *fremkommer en Underbalance af

Hertugdømmet Holsten.C.

1. Ministeriet for Hertugdømmerne Hol¬

767,580. 40.sten og Lauenborg
*

Udgifter fælleds med Hertugdømmet2.

Slesvig 48,325.
* * * *

3. Hertugdømmets Andeel (7,100) af det

Beløb, hvormed de for hele Monar¬

kiet fælleds Statsudgifter overstige de

864,026. 65for Monarkiet fælleds Statsindtægter

Naar dette Beløb drages fra modstaaende Indtægt
* * * * * * * * *

fremkommer et Overskud afl

Rd.

5,105,056. 25.

5,090,842. 6.

14,214. 19.

1,366,923. 39.

1,235,030. 70.

131,892. 65.

1,679,932. 9.

1,761,194. 294.

81.262. 204.

ß.
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Ifølge de til Finantsministeriet indløbne Beretninger fra de dansk=vest¬

indiske Besiddelser indtil Midten af Juni Maaned var Colonialraadets 2den

Session bleven aabnet den 2den Juni i Gouvernementshuset i Christiansted.

Til Formand havde Forsamlingen valgt det 4de kongevalgte Medlem, Confe¬

rentsraad, Justitiarius Kunzen, til Viceformand 2det kongevalgte Medlem,

Etatsraad Friderichsen, og til Sekretær 2det Medlem for Christiansteds

Valgdistrikt, Plantage=Administrator J. H. Burt.

Af Gouvernementet var forelagt Forsamlingen følgende Udkast m. m.

Meddelelse fra Gouvernementet tll Colonialraadet angaaende det aller¬1.

høieste Reskript af 18de Septbr. 1853 (see nedenfor).

2. Meddelelse angaaende den allerhøieste Resolution af 3die Juni 1853

(see Dep. Tid. for f. A. S. 461).

Udkast til Finantsloven for de dansk=vestindiske Besiddelser for 18965.3.

4. Udkast til Lov om Handelen og Skibsfarten paa St. Thomas.

5. Udkast til Lov indeholdende Forandringer i Forordningen 25de Mai

1804 om den vestindiske Landsoverret.

6. Udkast til Communalanordning for de dansk=vestindiske Besiddelser.

7. Udkast til Anordning om Udvidelse af Loven angaaende Postforsendelser

af 11te Marts 1851 til de dansk=vestindiske Besiddelser.

Udkast til Anordning om at Ægteskab ikke berettiger til at hæve Ar¬8.

beidscontracter i de dansk=vestindiske Besiddelser.

Udkast til Anordning angaaende Lægetilsyn paa Sukkerplantagerne.9.

Udkast til Anordning om Forandring og Paalæg af nogle Afgifter paa10.

St. Thomas til Øens Landkasse.

Udkast til Anordning om Paalæg af nogle Afgifter paa St. Croix til11.

Øens Landkasse.

Udkast til Anordning om Paalæg af en Extraskat til Dækning af St.12.

Thomæ Landkasses Udgifter paa Grund af Cholera=Epidemien.

Udkast til Anordning indeholdende nogle Bestemmelser om den ved For¬13.

D ordningen 1ste Octbr. 1802 paabudne Bygningsafgift for de dansk¬

vestindiske Øer.

Udkast til Anordning angaaende Udvidelse af Plakat 12te Septbr. 1823,14.

om Forbud imod fremmede Lykkespils Udbredelse i Danmark, til de

dansk=vestindiske Besiddelser.

De ovennævnte 12 forelagte Lov= og Anordnings=Udkast havde været fore¬

tagne til indledende Behandling, og Forsamlingen havde nedsat Comiteer i

alle Sagerne med Undtagelse af den ovenfor under Nr. 8 anførte.

Indtil Udgangen af Mai Maaned havde Udførselen af St. Croix Pro¬

dukter udgjort 11,611,179 Pund Sukker, 506,621½4 Gallons Rom og
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6817 Gallons Mallas. Høsten og Udskibningerne skrede fremdeles fremad,

men uagtet det særdeles gunstige Veirlig, man havde havt i forrige og inde¬

værende Aar, med Undtagelse af nogen Tørke i Januar og Februar d. A.,

forudsaae man nu, at Resultatet af Høsten vilde blive betydeligt lavere end

man havde haabet, og samme antoges af de Fleste ikke at ville naae til

Mere end 12 a 13,000 Fade Sukker.

Regnmængden havde i Mai Maaned andraget: i Christiansted 35½,

paa Kingshill 29 og i Frederiksted 35, altsaa i Gjennemsnit paa St. Croix

368½2 Linier; paa St. Thomas 22, og paa St. Jan 40 Linier (a 8 paa

en engelsk Tomme).

Sundhedstilstanden paa St. Croix var fremdeles god, og Febrene vare

aldeles forsvundne. Den stærke Varme havde vel medført de sædvanlige

Underlivstilfælde, dog meest hos Nyankomne; men de havde ikke været far¬

lige, og Dødeligheden var i det Hele meget ringe. Paa St. Thomas, hvor

der den 31te Mai om Formiddagen Kl. 9ºe føltes et temmelig stærkt Jord¬

stød, havde ligeledes Sundhedstilstanden i det Hele været god; Choleraen

var aldeles ophørt.

Det ovenmeldte, under 18de Septbr. f. A. til Gouverneuren for de

dansk=vestindiske Besiddelser udfærdigede, allerhøieste Reskript lyder saaledes:

„Vi Frederik den Syvende o. s. v., Vor synderlige Bevaagenhed! Efterat

Vi have ladet Os af Vor Finantsminister forelægge de af Colonialraadet

for de dansk=vestindiske Besiddelser i Aaret 1852 afgivne allerunderdanigste

Betænkninger, ville Vi herved have Dig allernaadigst overdraget at tilkjende¬

give Colonialraadet ved dets næste Samling, at Vi med allerhøieste Tilfreds¬

hed have erkjendt, hvorledes Samme ved Indsigt og redelig Iver for at be¬

fordre Coloniens Bedste har retfærdiggjort Vore Forventninger, samt derhos

at meddele Colonialraadet Følgende med Hensyn til den Afgjørelse, der har

fundet Sted i Anledning af de ovennævnte af Samme indgivne allerunder¬

danigste Betænkninger.

Nedenstaaende Love og Anordninger, hvortil Udkast have været Colo¬

nialraadet forelagte, ere udkomne, nemlig:

Under23de Juli d. A. Lov om Vederlag til de forrige Besiddere af

Ufrie i de dansk=vestindiske Besiddelser.

31te Juli d. A. Tillægsbevillingslov til Finantsloven for 1894,

betræffende Coloniernes Indtægter og Udgifter,

18de August d. A. Anordning til at forhindre Løsgængeri i de

dansk=vestindiske Besiddelser.

s. D. Anordning indeholdende Bestemmelser angaaende Tyendevæ¬

senet i de dansk=vestindiske Besiddelser.
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Under 6te d. M. Anordning om Næringsdrift i de dansk=vestindiske Be¬

siddelser.

s. D. Anordning angaaende Reglement for Landskolerne paa de

dansk=vestindiske Øer.

Overensstemmende med Colonialraadets Indstilling have Vi anseet det

for rettest, at det Samme forelagte Udkast til en Anordning angaaende For¬

holdet imellem Landeiendomsbesiddere og Arbeidere i de dansk=vestindiske Be¬

siddelser ikke gives Lovsraft, men Vi have derhos overdraget Vor Finants¬

minister at foranledige det sat under Forhandling, hvilke Bestemmelser der

blive at fastsætte med Hensyn til Lægetilsyn paa Plantagerne, og hvilke For¬

holdsregler der bør træffes for at sikkre Forførgelsen af de Personer, som

ved Alder eller Sygdom blive uskikkede til Arbeide paa Plantagerne, samt

iøvrigt at tilkjendegive Gouvernementet det Fornødne med Hensyn til for¬

skjellige i det forelagte Udkast indeholdte Forslag til nærmere Bestemmelse af

de nu gjældende Regler angaaende hiint Retsforhold, og ville Vi endeligen,

saafremt der fra Colonialraadet maatte fremkomme Forslag om særegne Be¬

stemmelser med Hensyn til Arbeidere fra fremmede Steder, tage under Over¬

veielse, hvorvidt det kan ansees hensigtsmæssigt og fornødent at anordne

Noget i saa Henseende.

I Henseende til det Colonialraadet forelagte Udkast til Anordning an¬

gaaende Udvidelse af Lov af 3die Januar 1851 om Pressens Brug, samt

af Lov af 13de April s. A. om Ægteskabers Indgaaelse imellem Medlem¬

mer af forskjellige Troessamfund m. m., dens §§ 8 og 9, til at gjælde for

de dansk=vestindiske Besiddelser, hvorover tvende allerunderdanigste Betænknin¬

ger ere afgivne af Colonialraadet, have Vi fundet Betænkelighed ved fortiden

at give disse Love Anvendelighed i Colonien, men Vi have derhos, forsaa¬

vidt sidstmeldte Gjenstand betræffer, fundet Anledning til at bemyndige Gou¬

vernementet til, under de almindelige Betingelser for Meddelelsen af Bevil¬

linger til Vielse ved uvedkommende Præst, at tillade Vielses Foretagelse af

de ved de reformeerte Menigheder ansatte Præster, skjøndt Bruden hører til

den lutherske Kirke, samt til at meddele Fritagelse for Udstedelsen af det be¬

falede Revers om Børnenes Opdragelse i den lutherske Tro, naar en af

Ægtefolkene hører til den katholske Kirke, dog at saadan Fritagelse kun ind¬

rømmes, hvor der findes særlige Grunde dertil med Hensyn til Forældrenes

Stilling og Børnenes Fremtid.

Sluttelig have Vi, i Anledning af Colonialraadets allerunderdanigste

Betænkning over et til Samme indgivet Andragende om Udgivelsen af en

allerhøieste Anordning, hvorved en Afgift af Heste og Baade paa St. Jan

maatte paabydes til Indtægt for Øens Landkasse, og med Hensyn til at
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Vederlag for de emanciperede Ufrie er bevilget ved den ovennævnte Lov af

23de Juli d. A. under Dags Dato udgivet en allerhøieste Anordning i

Overensstemmelse med det med Colonialraadets allerunderdanigste Betænkning
indsendte Udkast.

Af de udkomne Anordninger vil det erfares, at der har været taget det
størstmulige Hensyn til de af Colonialraadet i Sammes allerunderdanigste

Betænkninger fremsatte Indstillinger, navnlig i Henseende til alle saadanne

Forhold, som maae ansees at være af væsentlig local Beskaffenhed, og for¬

vente Vi allernaadigst, at Colonialraadet heri vil finde Opfordring til med

fortsat Omhu at benytte den det tillagte Deelagtighed i Lovgivningen for

Vore vestindiske Besiddelser, og saaledes understøtte Vore Bestræbelser for at
fremme Coloniens Vel.“

Indenrigsministeriet.

Da Pastor A. A. Sørensen i Tersløv ved Indberetning til Indenrigs¬

ministeriet har nedlagt sit Mandat som Landsthingsmand for 3die Lands¬

thingskreds, er der under 10de Juli sidstl. truffet Foranstaltning til Valget

af en ny Landsthingsmand i den Udtraadtes Sted.

Udenrigsministeriet.

Som storbritanniske Viceconsuler ere anerkjendte I. Haagensen i

Kjøge, I. Kruuse i Nyborg og E. Bird i Flensborg.

Kjøbmand C. Brandt i Svendborg er anerkjendt som Svensk=Norsk
Viceconsul dersteds.

Ordenscapitulet.

Under 28de Juni har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Kammerherre Peter Brønnum Scavenius til Gjersløv og Klintholm, Ridder

af Dannebrogsordenen, til Commandeur af samme Orden.

Under 7de Juli har Hans Majestæt Kongen benaadet Kongelig Skue¬

spiller, Instructeur Nicolai Peter Nielsen, Ridder af Dannebrogsordenen,
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Ledige Embeder.

Under Justitsmiuisteriet. Embedet som Byfoged og Byskriver i Ny¬

borg.Embedets Indtægter bestaae i: 1) Retssportler som for de 5 Aar
fra 1849 til 1853 have udgjort i Gjennemsnit c. 1465 Rd. aarlig, hvor¬
ved dog bemærkes, at disse Sportler i de senere Aar ere stegne ikke ubety¬

deligt over det Gjennemsnitsbeløb, som de fra 1830 til 1848 have udgjort,

nemlig c. 1167 Rd.; 2) Magistratsgebyrer o. desl., som efter Gjennemsnit

af Aarene 1849 til 1853 have udgjort c. 515 Rd. aarlig: 3) Embedsjor¬

der c. 13 Tdr. Land og en Have, som for indeværende Aar ere bortleiede for

160 Rd., men hvis Udbytte af den afgaaede Embedsmand anslaaes til c.

300 Rd. aarlig; 4) sex Favne Brænde in natura fra Byens Skove, frit

tilkjørte; og 5) fast aarlig Løn af Communen, hvilken Løn Embedsman¬

den hidtil har oppebaaret med 289 Rd. 8 ß. aarlig, men Embedets Adkomst
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Dettil en Deel af dette Beløb bestrides nu af Borgerrepræsentanterne *).
bemærkes, at den Godtgjørelse for Tab af Pasindtægter, til Beløb 1000 Rd.
aarlig, som hidtil har været Embedet tillagt af Statskassen, nu er bortfal¬
den. Contoirudgifterne anslaaes til 500 Rd. aarlig. — Opslaaet vacant den
7de Juli.

En Bestilling som Prøveprokurator i Odense Amt, med Forpligtelse

den, der beskikkes, til at have Bopæl i Assens. Opslaaet vacant denfor

Juli.8de

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Tvende Adjunctposter
ved Metropolitanskolen, at tiltræde den 23de August d. A. Hovedunder¬
viisningsfag for den ene: Latin og Græsk, for den anden: Naturhistorie

Skolen igjennem og Geographi i Mellemklasserne. Gage for hverhele
Rd. Opslaaede vacante den 8de Juli.400

Under Krigsministeriet. Ved Nakskov Toldsted er et Toldcontrolleur¬

Embede ledigt, hvortil er henlagt en aarlig Gage af 800 Rd. og som kan

ansøges af Officerer i Armcen.
Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Vesterhever Sogne¬

kald i Eiderstedt Provsti. Indtægterne bestaae i: fri Bolig med Have, Be¬

nyttelsen af Embedsjorden, som udgjør rigeligt 44 Demath, Fixum c. 55 Rd.,
Accidentser 54 a 64. Rd. Der er en Enke paa Kaldet.

Ansøgninger om Embedet, der besættes ved Valg efter Præsentation af

Kirkecollegiet, indsendes til dette, ledsagede af de fornødne Vidnesbyrd, inden

6 Uger fra den 8de Juli at regne.

Befordringer og Afgang.

Under 8de Juli erUnder Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Sognepræst for Liunge og Braaby Menigheder i Sjællands Stift, Lic. Uheol.

J. F. Fenger, Ridder af Dannebroge, allernaadigst beskikket til Sognepræst

for Høiethostrup Menighed i samme Stift; Sognepræst for Hvornum og

Snæbum Menigheder i Aarhuus Stift C. F. Voigt til Sognepræst for Resen

og Humlum Menigheder i Ribe Stift.

Under s. D. er Valdhornist I. Petersen allernaadigst beskikket til 4de

Valdhornist i det Kgl. Capel; constitneret Maskinmester ved det Kgl. Theater

A. P. Wedén til Maskinmester ved bemeldte Theater.

Under Indenrigsministeriet. Under 8de Juli er Kammerraad Tørs¬

leff, paa Ansøgning, i Naade entlediget som Medlem af Tiendecommissionen

for Randers Amts østre Deel, og Exam. juris, Proprietær Paulsen til Dals¬

gaard allernaadigst beskikket til Medlem af bemeldte Tiendecommission. Under

D. er Møllecier, Cand. polyt. Wiinholt i Røved allernaadigst beskikkets.
til Medlem af Tiendecommissionen for Randers Amts vestre Deel.

*) Efter de foreliggende Oplysninger antager Justitsministeriet Embedet ialtfald berettiget
til 219 Rd. 8ß., og Borgerrepræsentanternes Indsigelse, forsaavidt dette Beløb an¬
gaaer, har væsentligst kun Hensyn til et Belob af 41 Rd. 32 ß., der ved Canc. Prom.
5te Febr. 1785 er tillagt Byskriver=Embedet, idet de Erindringer, der ere fremkomne
mod et Par andre under førstnævnte Belob indbefattede Smaasummer, maae antages at
beroe paa en Misforstaaelse.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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OdeDen 22 ØultNII. 1854.

Blandede Efterretninger.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Det er bekjendt, at der i en lang Række af Aar har viist sig et ud¬

bredt Ønske om Udarbeidelsen af en ny Psalmebog, der kunde afløse de flere

fortiden ved den offentlige Gudstjeneste brugelige Psalmebøger, nemlig

foruden den Pontoppidanske af 1740, der dog allene skal være brugelig

i de fleste dansktalende Menigheder i Hertugdømmet Slesvig, og den Guld¬

bergske, der allene skal bruges i de bornholmske og et Par jydske Kjøbstad¬

menigheder *) — den Kingoske, der endnu bruges i en stor Deel Menig¬

heder i Jylland, og den evangelisk=christelige Psalmebog, der bru¬

ges næsten overalt i Østifterne, og i Jylland i den større Deel af Sognene:

hvilken nye Psalmebog antoges at burde autoriseres til kirkeligt Brug i de Me¬

nigheder, som maatte ønske dens Benyttelse. Det er ligeledes bekjendt, at

det, efterat et Ønske i denne Retning var blevet forelagt Kongen ved en

Petition fra den i Aaret 1840 afholdte Forsamling af Provindsialstænderne

for Nørrejylland, ved den allerhøieste Bekjendtgjørelse af 7de Octbr. 1842

tilkjendegaves den i Aaret 1842 sammentraadte Forsamling af bemeldte

Stænder, at Hans Majestæt ikke fortiden ansaae Udarbeidelsen af en heel ny

Psalmebog til Brug ved den offentlige Gudstjeneste for tilraadelig, men at

Allerhøistsamme derimod ved en Resolution af 25de Juni næstforhen havde

bifaldt, at der gjordes et Udvalg af saadanne ældre og nyere Psalmer, som

*) Ved Reskript 19de Februar 1783 blev det paabudt, at den med det næste Kirkeaar skulde

indføres i alle Kjøbstadmenigheder, men den er siden, med de ovenberørte Undtagelser,

afløst af den evangelisk=christelige Psalmebog; paa Landet har den aldrig været indført.
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meest maatte savnes i den evangelisk=christelige Psalmebog, hvilken Samling,

efterat være approberet, vilde blive foranstaltet udgivet som Tillægshefte til

bemeldte Psalmebog og autoriseres til Brug i de Menigheder, hvor denne

Psalmebog er i Brug (Viborg Stændertidende for 1842 S. 34—35, Ny

Coll. Tid. for s. A. S. 874).

Efterat et af afdøde Biskop Mynster i Henhold til denne allerhøieste

Resolution udarbeidet Tillægshefte havde været overgivet den da bestaaende

Ritualcommission til Bedømmelse, blev bemeldte Tillæg ved allerhøieste Re¬

solution af 20de Februar 1845 autoriseret til Brug i de Menigheder, som

maatte ønske at afbenytte det. Men Hensyn til at det imidlertid allerede

dengang af endeel af Hovedstadens Geistlige var paatænkt at gjøre et Forsøg

paa Udarbeidelsen af en heel ny kirkelig Psalmebog, og at forberedende Skridt

til dette Værk vare indledede, tilføiede derhos bemeldte allerhøieste Resolu¬

lution, at Kongen ansaae dette Foretagende med allerhøieste Velbehag og,

naar det var skeet paa en fyldestgjørende Maade, vilde tage under nærmere

allerhøieste Overveielse, hvorledes den udarbeidede Psalmebogs almindelige

Udbredelse kunde fremmes saaledes, at den, efter gjennem den huuslige An¬

dagt at have vundet Indgang hos Folket, efterhaanden kunde indføres til

Brug ved den offentlige Gudstjeneste (Ny Coll. Tid. for 1845 S. 166—67).

Det af Regjeringen saaledes opmuntrede Arbeide foreligger i den af en

Forening af en stor Deel Geistlige i Sjællands Stift, det saakaldte Roeskilde¬

Præsteconvent, udgivne Psalmebog, der er udarbeidet af en af Conventets Midte

i sin Tid nedsat Comitee, bestaaende af residerende Capellan ved Trinitatis Kirke

i Kjøbenhavn, Dr. Hammerich, daværende Sognepræst for Liunge og Braaby

Menigheder i Sjælland, Lic. Fenger, og Sognepræsten for Helliggeistes Kirke

i Kjøbenhavn, Provst Gad. Forinden denne Psalmebog fremtraadte i sin

nuværende afsluttede Form, har den været trykt som Udkast og omsendt til

alle Landets Biskopper og geistlige Conventer til Bedømmelse, og Comiteen

har derpaa i et til Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet indgivet

Andragende, paa det Roeskilde Præsteconvents Vegne, anholdt om Tilladelse

til at denne Psalmebog maa benyttes til kirkeligt Brug paa de Steder, hvor

Præst og Menighed derom maatte blive enige. Andragerne yttre, at dette

Arbeide er fremkommet som et Forsøg paa at afhjælpe den almindeligen er¬

kjendte og udtalte Trang, som er tilstede i den danske Folkekirke til en ny

Psalmebog, og som alt gjennem en Række af Aar har fremkaldt Forsøg af

lignende Art, deels af enkelte Mænd, deels af geistlige Foreninger. Andra¬

gerne ere sig bevidste, at de, ved Siden af Fastholdelsen af Folkekirkens po¬

sitive og eiendommelige Grundlag, have bestræbt sig for at undgaae al een¬

sidig Particularikme. De støtte deres Overbeviisning om, at den af dem
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udgivne Psalmebog tilfredsstiller de væsentlige og billige Fordringer til en ny

Psalmebog efter Tidens Trang og Leilighed, paa de mange Yttringer i denne

Retning, der fra alle Egne i Landet ere komne dem tilhænde. De have

derfor troet, at de Betingelser ere tilstede, som give grundet Haab om en

gunstig Modtagelse af deres Arbeide hos Menighederne, ligesom de, i Er¬

kjendelsen af denne Sags Vanskelighed og med Blikket henvendt paa de reli¬

gieuse Bevægelsers tiltagende spredende Magt, have udtalt deres Frygt for,

at, dersom det beleilige Tidspunkt nu forsømmes, vil Sagen blive skudt ind

i en uvis Fremtid og Hindringerne for sammes Gjennemførelse snarere

forøges end formindskes.

I Anledning af dette Andragende har Ministeriet indhentet Betænknin¬

ger fra Biskopperne. Meningerne hos disse have været noget deelte i Hen¬

seende til den omhandlede Psalmebogs Beskaffenhed og Værd. Medens alle

de Biskopper, sam have yttret sig, ved Siden af at erkjende Tilstedeværelsen

af en virkelig Trang til en ny Psalmebog, tillige have været enige i at

Roeskilde Convents Psalmebog maa betragtes som den bedste af de Psalme¬

bøger, der i de senere Aar ere fremkomne, og medens endog tvende af Bi¬

skopperne ubetinget have anbefalet Conventets Andragende, er der dog fra

andre Sider blevet fremført flere Indvendinger mod dette Arbeide, baade i

Henseende til sammes Form og dets Indhold, og det er blevet yttret, at

man ikke, ved at ile med at indføre denne Psalmebog, burde forhindre Ind¬

førelsen af en mere tilfredsstillende, saafremt en saadan om nogen Tid kunde

bringes tilveie, thi jevnligen at skifte med Psalmebøger til kirkeligt Brug

maa ansees for utilraadeligt. Med Hensyn til at Conventets Andragende

gaaer ud paa, at det skal være overladt til vedkommende Menigheders frie

Valg at antage den nye Psalmebog, er der bleven lagt Vægt paa de ska¬

delige Følger, som i flere Retninger ville opstaae ved en yderligere Forøgelse

af Antallet af de til kirkeligt Brug autoriserede Psalmebøger.

Det fremgik iøvrigt af Biskoppernes Erklæringer, at Stemningen blandt

Geistligheden i Landet i det Hele er gunstig for den nye Psalmebog, om

hvilken Stemning Ministeriet ligeledes har modtaget ikke faa Vidnesbyrd fra

forskjellige Steder i Form af Andragender, baade fra Præster og Lægfolk,

om Indførelsen af Conventets Psalmebog*); og selv de blandt Biskop¬

*) Der har og for Rigsdagens Landsthing været fremsat Forslag, der gik ud paa at

fremme Vedtagelsen af Psalmebøger, eller Tillæg til Psalmeboger, i de forskjellige Me¬

nigheder, og udførlige Forhandlinger bleve derved foranledigede, hvilke Forhandlinger
blandt Andet indeholde en Deel Oplysninger angaaende de forskjellige ovennævnte

Psalmebogers Egenskaber og Historie. See Landsthingstidenden for 1850, 1ste Ses¬

sion, S. 2342—2357, 2387—2425, 2981—3001.
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perne, som ikke ubetinget have kunnet anbefale Conventets Andragende,

have dog antaget, at en ny Revision af det foreliggende Arbeide muligen

vilde kunne give dette en saadan Grad af Fuldkommenhed, at det kunde

blive skikket til efterhaanden at afløse de nu brugelige Psalmebøger.

Endelig har Ministeriet foranlediget, at dette for Folkets religieuse Til¬

stand saa vigtige Anliggende er blevet gjort til Gjenstand for Forhandling

i den ved allerhøieste Reskript 17de Decbr. f. A., for at tage under Over¬

veielse, hvilke Forandringer i Landets Love og Indretninger der kunne fin¬

des tjenlige til at befæste Folkekirken og fremme dens velgjørende Øiemed,

nedsatte Commission; og Ministeriet har til den Ende tilstillet Commissionen

Conventets Andragende tilligemed de fra Biskopperne over samme afgivne

Betænkninger, med Anmodning om at meddele Ministeriet dens Tanker om,

hvorledes denne Sag kunde være at behandle.

Commissionen har i denne Anledning under 6te April d. A. meddeelt

Ministeriet sin Betænkning. Den yttrer heri, at det har været Commissionen

særdeles kjært at efterkomme Ministeriets Opfordring til at tage en Sag

under Forhandling, der er af saa stor Betydning for den danske Folkekirke,

og om hvilken Commissionen i ethvert Tilfælde maatte ønske at udtale sig.

Den nærer den Overbeviisning, at det Ønske, der allerede i længere Tid er

udtalt baade af Menigheder og Præster i den danske Folkekirke om at er¬

holde en ny Psalmebog, fremgaaer af en velbegrundet Trang til en saadan,

og at der i Roeskilde Convents Psalmebog foreligger et tjenligt Middel til

at afhjælpe denne Trang. Denne Psalmebog, bemærkes det, anbefaler sig

ved det omfattende Hensyn til kirkelig Eenhed, hvormed den er samlet, idet

den indeholder et tilstrækkeligt Udvalg af Psalmer for de forskjellige Retnin¬

ger i vor Folkekirke, hvorved en kirkelig Adsplittelse i Psalmesagen tør ven¬

tes forebygget. Ligesom den allerede har vundet mange Stemmer for sig,

saaledes haaber Commissionen, at den vil vinde endnu Fleres Bifald, der¬

som det Forslag, Commissionen vilde fremkomme med, maatte blive fulgt.

De væsentligste Mangler ved Conventets Psalmebog hidrøre, efter Commis¬

sionens Betragtning, fra at Comiteen har savnet en Psalmedigter i sin

Midte. De foretagne Forandringer i de meddeelte Psalmer ere ofte unød¬

vendige, stundom i poetisk Henseende ikke heldige. En Revision, som ikke

medtager for megen Tid — formeentlig ikke mere end et Aar — maa der¬

for ansees for ønskelig, og Commissionen har derfor andraget paa, at Mini¬

steriet vilde foranledige:

I. At den af Roeskilde Convent udgivne Psalmebog underkastes en Revi¬

sion af en Psalmedigter, hvem een eller flere Theologer tilforordnes

som Raadgivere med Hensyn til det Dogmatiske. Commissionen veed
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Ingen, den hellere skulde foreslaae til at udføre Psalmedigterens Arbeide,

end Etatsraad Ingemann; hans Navn har en god Klang i vort

Folk, og hans rene Sprog, som er frit for alt Maniereret, gjør ham

særdeles skikket til den paatænkte Revision.

At følgende Bestemmelser vedtages som ledende Grundsætninger ved

denne Revision:

1. At Psalmerne af den ældre Psalmedigtning, navnlig af den Kingoske

og Pontoppidanske Psalmebog, revideres paa Grundlag af den Be¬

arbeidelse, hvori de findes i Conventets Psalmebog. Hvor fortrin¬

lige disse Psalmer end ellers ere, bære de dog for mange Mærker

af, at en forsvunden Tid frembragte dem, til at Commissionen har

turdet foreslaae, at de skulde optages i den nye Psalmebog i deres

oprindelige Skikkelse. De fleste af dem bestaae og af for mange

Vers, og med Hensyn hertil er Redactionen i Conventets Psalmebog

i det Hele heldig.

2. Alle fra den evangelisk=christelige Psalmebog optagne Psalmer, der

enten forefindes som originale i denne, eller ere opstaaede ved Om¬

dannelse af Psalmer, der oprindelig findes i den Guldbergske Psalme¬

bog, tilbageføres til den Skikkelse, i hvilken de forefindes i den

evangelisk=christelige, forsaavidt som ikke aldeles overveiende Grunde

tale for en Forandring. Commissionen mener nemlig, at der ikke

uden saadanne Grunde bør gjøres Forandring i den Form, i hvil¬

ken et stort Antal Menigheder benytte dem ved Gudstjenesten, og

i hvilken de ere blevne kjære for Mange, allerede af den Grund at

de ere det Tilvante.

Tillæget til den evangeliskechristelige Psalmebog optages i sin Heel¬3.

hed og uforandret.

Psalmer af nyere Psalmedigtere, hvilke endnu ikke have været i kir¬4.

keligt Brug, optages uforandrede, for at de kunne bestaae deres

Prøve i den af Digteren selv givne Skikkelse forsaavidt som ikke

aldeles overveiende Grunde tale for en eller anden Forandring deri.

At det, naar denne Revision er foretagen, tillades at indføre Psalme¬

bogen til kirkeligt Brug, hvor Præst og Menighed enes derom.

At, dersom en saadan Revision ikke skulde komme istand omtrent i Lø¬

bet af et Aar, regnet fra den Tid, Regjeringen bestemmer til Revisio¬

nens Begyndelse, Conventets Psalmebog, saaledes som den foreligger,

allene med Iagttagelse af den under II. 3 givne Bestemmelse, maa

autoriseres til kirkeligt Brug, hvor Præst og Menighed enes derom.
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Trangen til en ny Psalmebog, bemærker Commissionen slutteligen, føles

levende i vor Folkekirke, og Tilfredsstillelsen af denne Trang kan efter Com¬

missionens fulde Overbeviisning ikke længere udsættes uden Skade for det

kirkelige Liv. Commissionen haaber, at den foreslaaede Revision skal bidrage

til en tilfredsstillende Afgjørelse af Psalmebogsagen. Men skulde mod For¬

ventning denne Revision ikke komme istand i den angivne Tid, da vil Com¬

missionen, saavel i Betragtning af Sagens paatrængende Nødvendighed, som

ogsaa i Anerkjendelse af de Fortrin, Conventets Psalmebog i sin nærværende

Skikkelse har fremfor de nu brugelige Psalmebøger, tilraade, at den, uden

at have modtaget anden Forandring end den under Nr. IV. foreslaaede,

maa benyttes i vore Kirker.

Ved at forelægge Hans Majestæt denne Sag har Ministeriet bemærket,

at det i Hele maatte slutte sig til Kirkecommissionens ovenfor citerede ØYt¬

tringer om Trangen til en ny Psalmebog, der i poetisk og religieus Hen¬

seende i en høiere Grad kunde tilfredsstille de Fordringer, man under vore

nuværende kirkelige Forhold og det christelige Livs Opvækkelse og Udbredelse

i Fædrelandet er berettiget til at gjøre til et saadant Arbeide, end den nu

almindeligt brugte evangelisk=christelige Psalmebog, i hvilken i det Hele sav¬

nes Meget af den dybere christelige Aand og Fylde, som burde gjennemtrenge

Psalmebogen, samt om at Roeskilde Convents Psalmebog vil kunne afgive

et brugbart Middel til at afhjælpe denne Trang.

Hvad navnlig angaaer Commissionens Indstilling I om en af Regje¬

ringen foranstaltet Revision af den tidt omtalte Psalmebog, maatte Ministe¬

riet finde dette Forslag aldeles hensigtsmæssigt, da det, efter hvad der fore¬

ligger, er at haabe, at man, naar en saadan Revision foretages i den Aand

og med den Omhu, som man tør vente af den Mand, Commissionen dertil

havde bragt i Forslag, vil i det saaledes reviderede Arbeide erholde en

Psalmebog, der vil komme til at anbefale sig ved saadanne Egenskaber, at

dens Antagelse til kirkeligt Brug, istedetfor den nu brugelige, i Almindelighed

vil blive betragtet som en Fremgang.

Mod de i Commissionens Indstilling II. opstillede Grundsætninger for

Revisionen fandt Ministeriet heller Intet at erindre, idet det forudsatte, at

de dog ikke skulle ansees som saa bindende for Revisionen at jo en eller

anden Afvigelse kunde af overveiende Grunde foretages ogsaa fra de af de

opstillede Regler, men Hensyn til hvilke Commissionen ei særlig har forbe¬

holdt slig Afvigelse.

Hvad derimod angaaer Commissionens under III. og IV. gjorte Ind¬

stillinger, kunde Ministeriet ikke finde, at der var tilstrækkelig Grund tilstede

for, at Regjeringen allerede nu skulde binde sig paa den af Commissionen
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foreslaaede Maade, navnlig saaledes, at den reviderede Psalmebog ubetinget

skulde betragtes som autoriseret uden ny Prøvelse, eller endog at Conven¬

tets Psalmebog, hvis Revisionen ikke inden en vis Tid kommer istand, skulde

med den tilføiede Betingelse autoriseres til kirkeligt Brug. Ogsaa fandt

Ministeriet, at den Deel af disse Indstillinger, hvorefter det i sin Tid skulde

overlades til Præst og Menighed at enes om den nye Psalmebogs Indfø¬

relse,trængte til flere nærmere Bestemmelser, inden den egnede sig til at

gjøresgjældende. Indstillingspunkterne III. og IV. kunde Ministeriet derfor

ikke tilraade.

I Overensstemmelse hermed indstillede Ministeriet allerunderdanigst:

At det maatte bemyndiges til at anmode Etatsraad B. S. Ingemann1.

om at paatage sig Revisionen af den af Roeskilde Præsteconvent ud¬

givne Psalmebog, i den Hensigt at gjøre denne skikket til kirkeligt Brug,

dog saaledes, at der med Hensyn til det Dogmatiske tilforordnedes ham

een eller flere Theologer som Raadgivere; samt

at de ovenmeldte af Commissionen opstillede Grundsæininger maatte2.

følges ved denne Revision.

Disse Indstillinger har det behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Reso¬

lution af 19de Mai d. A. allernaadigst at approbere, og i Henhold til

den givne allerhøieste Bemyndigelse har Ministeriet derpaa anmodet Etats¬

raad Ingemann om at paatage sig det Hverv at revidere den omhand¬

lede Psalmebog under Iagttagelse af de ovenstaaende Regler; og efterat

Etatsraad Ingemann har erklæret sig beredvillig hertil, har Ministeriet

efter hans Forslag anmodet daværende Sognepræst for Liunge og Braaby

Menigheder nu Sognepræst for Høiethostrup Menighed, Lic. theol.

Fenger, og Sognepræst i Sorø, Dr. philos. Zeuthen om, i Over¬

ensstemmelse med den allerhøieste Resolution, under Revisionsarbeidet

at yde Etatsraad Ingemann Raad og Bistand med Hensyn til Arbei¬

dets dogmatiske Side, idet Ministeriet forbeholdt sig, naar det har mod¬

taget den reviderede Psalmebog, at give Biskoppen over Sjællands Stift,

Dr. theol. Martensen, Leilighed til at yttre sig forinden det forelægger

Hans Majestæt samme til endelig allerhøieste Resolution.

Ministeriet har senere fra begge de nævnte Geistlige modtaget Tilsagn

om, at de ere villige at overtage det dem af Ministeriet overdragne Hverv.

Under 10de Juli sidstl. har Kirke= og Underviisnings=Ministeriet ladet

udgaae følgende Circulære til samtlige Skoledirectioner:

Som bekjendt befaler det allerhøieste Reskript af 1ste August 1817,

§ 16, at der indtilangaaende Fundatser for Hjælpekasserne for Skolelærere,
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videre skal ved hver Hjælpekasse sørges for saavidt muligt at opspare ⅓4 af

de aarlige Indtægter, og at der isærdeleshed Intet maa anvendes udenfor

hvad der, efter Reskriptets § 13 Litr. a, er Kassens Hovedbestemmelse, for¬

saavidt det ikke kan afholdes af de ½ af den aarlige Indtægt eller af Ind¬

tægten af hvad der alt er opsparet over ⅓ aarlig. Ved Hjælp af denne

Oplægning i Forbindelse med flere tilstødende heldige Omstændigheder have

de fleste Solelærerhjælpekasser i Aarenes Løb opsamlet en ikke ubetydelig

Formue, saaledes at de nu i det Hele taget maae ansees for ret vel funde¬

rede, og i Renterne af deres Kapitaler have et ikke ringe Tilskud til deres

øvrige Indtægter. Som Følge heraf ere Pensionerne og Understøttelserne af

disse Kasser ogsaa i de senere Aar paa de fleste Steder blevne forhøiede

og navnlig har Ministeriet i den sidste Tid efter Indstilling fra Skoledirec¬

tionerne bevilget en Mængde Tillæg enten som faststaaende eller som midler¬

tidige til Afhjælpning af Dyrtidens Tryk.

Det er imidlertid ikke undgaaet Ministeriets Opmærksomhed, at Hjælpe¬

kasserne vilde være istand til paa endnu kraftigere Maade at virke for det

velgjørende Øiemed, hvori de ere oprettede, naar den ovenmeldte Opsamling

af ⅓4 af Indtægterne kunde bortfalde, og da Bestemmelsen herom kun er

betegnet som gjældende indtil videre, er det taget under Overveielse, om ikke

det Tidspunkt nu maatte være kommet, hvor denne Opsamling kunde ophøre.

Ministeriet har til den Ende ladet sig forelægge en Oversigt over samtlige

Hjælpekassers Indtægter og Udgifter, for med desto større Sikkerhed at kunne

bedømme, hvorvidt der kunde være nogen Fare forbunden med at lade Op¬

samlingen bortfalde; og efter heraf at have erfaret, at Kassernes Status i

det Hele er saadan, at de maae antages til enhver Tid at kunne opfylde

deres Bestemmelse ved Hjælp af deres nuværende Indtægter, har Ministeriet

instrueret vedkommende Revisor om, at det for Fremtiden ikke behøver at

paasees, at den ved Reskript af 1ste August 1817 § 16 befalede Opsam¬

ling af ⅓4 af Hjælpekassernes aarlige Indtægter finder Sted.

Ved at meddele Hr. (Tit.) og Deres Høiærværdighed dette til behagelig

Efterretning, skulde Ministeriet tjenstligst udbede sig Deres gode Tanker be¬

hageligst meddeelte om, hvorvidt der maatte være Anledning til at tilstaae

Vedkommende, der nu oppebære Indtægter af N. N. Skolelærer=Hjælpekasse,

en noget større Understøttelse af samme, og i saa Fald hvor stort dette Tillæg

burde være, idet Man dog ikke undlader at bemærke, deels at det, for at

Kassen ikke skal udsættes for Tilbagegang, nøie bør paasees, at dens nuvæ¬

rende Kapitalformue ikke formindskes, deels at der ved Beregningen over

Kassens Indtægter forsaavidt disse bestaae i Korn, indtil videre ikke bør

lægges en høiere Priis til Grund end 16 Mk. pr. Td. Byg, og deels en
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delig, at der ved Fastsættelsen af dens Udgifter bør tages Hensyn til, at

disse ville kunne forøges ved Tilgang af Pensionister, eller ved at flere Læ¬

rere blive trængende til Medhjælpere, saa at der stedse bør holdes et Beløb

disponibelt til Bestridelse af saadanne forefaldende Udgifter.

Indenrigsministeriet.

Under 14de Juli sidstl. er der fra Indenrigsministeriet udgaaet følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Efterat Indenrigsministeriet, paa dertil af Krigsministeriet given For¬

anledning, under 15de Marts f. A. havde anmodet Hr. (Tit.) om at lade

udgaae en Opfordring til samtlige Communalbestyrelser og Sogneforstander¬

skaber i det Dem anbetroede Amt om i de Tilfælde, hvor indkaldte Værne¬

pligtige maatte være saa blottede for Subsistentsmidler, at de af den Grund

ikke formaae at give Møde efter Indkaldelsen af vedkommende Fattigkasse

at tilstaae de Paagjældende Forskud paa de dem tilkommende Marschpenge

imod Refusion fra vedkommende Troppeafdeling, har man fra Krigsministe¬

riet modtaget Meddelelse om, at det har viist sig, at flere Communalbesty¬

relser have opfattet Sagen paa den Maade, at de forskudsviis have udbetalt

vedkommende Værnepligtige det fulde Beløb af de dem formeentligen til¬

kommende Marschpenge.

Denne Fremgangsmaade medfører imidlertid ikke allene en større Byrde

for de paagjældende Communalbestyrelser, end der billigviis kan forlanges,

idet samme kræver en nøiagtig Udregning af den Veilængde, vedkommende

Værnepligtige have at tilbagelægge, men kan tillige — hvad allerede oftere

har været Tilfældet — lettelig foranledige den Ulempe, at der om Veilæng¬

dens Beregning opstaaer Meningsulighed mellem Communalbestyrelserne og

vedkommende Troppeafdelinger, hvilke da, naar der af Fattigkasserne er for¬

skudt Marschpenge, beregnede for en større Veilængde, end den, de formene

at de Værnepligtige i Virkeligheden have havt at tilbagelægge, vægre sig ved

at refundere den Deel af det forskudte Beløb, som antages at være godt¬

gjort formeget.

Ifølge en af Krigsministeriet i saa Henseende til Indenrigsministeriet

rettet Anmodning skulde man derfor tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om beha¬

geligen at ville for det Dem anbetroede Amts Vedkommende henlede samt¬

lige Communalbestyrelsers og Sogneforstanderskabers Opmærksomhed paa, at

den til dem udgaaede Opfordring til i fornødent Fald af vedkommende Fat¬

tigkasse at tilstaae indkaldte Værnepligtige Forskud paa de dem for Ind¬

reisen til deres respective Troppeafdelinger tilkommende Marschpenge er at

forstaae saaledes, at der ordentligviis ikke vil være at forskyde de Paagjæl¬
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dende det fulde dem tilkommende Marschpenge=Beløb men kun saameget

af dette, som kan skjønnes at være nødvendigt som foreløbig Hjælp til Rei¬

sens Foretagelse, idet den endelige Udregning af, hvad der i den omhand¬

lede Henseende er at godtgjøre Soldaterne, bør skee ved de respective Troppe¬

afdelinger.

Justitsministeriet.

Under 11te Juli sidstl. er der meddeelt Exam. juris H. C. T. Schaa¬

rup Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Præstø Amt,

Forpligtelse til at have Bopæl i Vordingborg.med

I Anledning af en til Justitsministeriet fra en Sognefoged indkommen

Forespørgsel om hvorvidt den i Sportelreglementet af 22de Marts 1814

§ 147 bestemte Betaling for Oplæsning af Bekjendtgjørelser om Auctioner

m. v. bliver at erlægge for enhver af de flere Auctioner, der ved en enkelt

Bekjendtgjørelse attraaes publicerede, eller om der kun vil kunne forlanges

Betaling som for een Bekjendtgjørelse, uagtet samme maatte angaae flere

Auctioner, svarede Ministeriet i Skrivelse af 6te Juli f. A. at der efter

det bogstavelige Indhold af Sportelreglementet af 22de Marts 1814 § 147

kun vil kunne forlanges Betaling som for een Bekjendtgjørelse, uagtet en

saadan maatte angaae flere Auctioner.

I et til Justitsministeriet indgivet Andragende havde en Overretspro¬

kurator, i Anledning af at han ikke hos N. N. Amtmand havde kunnet

erholde Anviisning paa et Beløb, som han havde erlagt i Porto for nogle

ham tilstillede Dokumenter i en ved Overretten paakjendt Sag, i hvilken

han havde givet Møde for En af Parterne i Henhold til den denne med¬

deelte Bevilling til fri Proces, udbedet sig Ministeriets Resolution for, hvor¬

ledes han i lignende Tilfælde havde at forholde sig.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet, efterat have brevvexlet med

vedkommende Amtmand, i Skrivelse af 6te Juli f. A., at der ikke ved Lov¬

givningen er indrømmet Portofrihed for Postforsendelse i beneficerede Sager,

ligesom der heller ingen Hjemmel haves for at lade de i slige Sager paa¬

løbende Portoudgifter udrede af det Offentlige, hvorimod det er den benefi¬

cerede Part, der har at bære slige Udgifter, og at det derfor maatte være

overladt Andrageren selv, i mødende Tilfælde at vælge den Fremgangsmaade,

som han efter Omstændighederne troede at kunne forsvare.

Proprietær N. N. havde i et til Justitsministeriet indgivet Andragende

besværet sig over, at vedkommende Retsskriver havde givet en af ham til
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Thinglæsning indleveret, mellem ham og en anden Mand oprettet, Meieri¬

forpagtningscontract Paategning om at den paagjældende Eiendom var

pantsat.

ISkrivelse af 25de Mai f. A. svarede Justitsministeriet herpaa, at,

da Contracten om Forpagtningen af Meieriet var begjært læst ikke blot med

Hensyn til den Panteret, som derved var givet Eieren i Forpagterens rør¬

lige Eiendele, men ogsaa som Forpagtningscontract, maatte Ministeriet, i Over¬

ensstemmelse med hvad ogsaa Cancelliet har antaget i Slrivelse af 19de Mai

1838, finde, at Retsskriveren havde havt Føie til at give Dokumentet Paa¬

tegning om, at den Hovedgaard, som Meieriforpagtningen angik, var pantsat,

for derved at gjøre Forpagteren opmærksom paa, at der paahvilede Eien¬

dommen ældre Forhæftelser, for hvilke hans Ret i paakommende Tilfælde

maatte staae tilbage.

Da en Amtmand havde nægtet at meddele Approbation paa, at Be¬

kostningerne ved Anskaffelsen af Uniform og Støvler til en Politibetjent og

Arrestforvarer i N. N. Kjøbstad udrededes af Kjøbstadens Politikasse, og derhos

bestemt, at disse Udgifter burde paahvile Kæmnerkassen, havde bemeldte

Kjøbstads Communalbestyrelse i et med Amtets Erklæring indsendt Andra¬

gende indstillet denne Sag til Justitsministeriets Afgjørelse.

I Anledning heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 17de Juni f. A.,

at det maatte bifalde den af Amtet afgivne Resolution,hvorefter den om¬*

handlede Udgift ikke kunde udredes af Politikassen.

I et til Justitsministeriet indkommet Andragende havde Værgen for

Fruentimmeret N. N., der opholdt sig i Christiania, anholdt om, at en

Sidstnævnte tilhørende, i Odense Kjøbstads Overformynderi indestaaende

Arvekapital maatte udbetales hende, da hun ifølge den i Norge gjældende

Lovgivning var myndig under Curator, eller om at Justitsministeriet, hvis

der forinden Udbetalingen skulde tilveiebringes Erklæringer fra Øvrigheden

paa hendes Opholdssted om at Udbetalingen vilde være til hendes sande

Gavn, da vilde foranstalte det Fornødne i denne Henseende.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 6te Juli f. A.,

at der, under Forudsætning af at den Paagjældende virkelig kunde antages

at have taget fast Ophold i Norge, Intet kunde være tilhinder for den om¬

handlede Kapitals Udbetaling, idet hun, naar hun efter de paa hendes nu¬

værende Hjemsted gjældende Love var myndig under Curator, ogsaa maatte

kunne udøve den dertil svarende Raadighed over hendes her i Landet be¬

roende Midler.
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En Enke, der ifølge Bevilling af 12te Decbr. 1844 hensad i uskiftet

Bo efter sin afdøde Mand med deels myndige deels umyndige Fælles=Børn,

havde, efterat hun havde forlangt Skifte afholdt efter den Afdøde, ved den

derpaa afholdte Skiftesamling oplyst, at hun, kort før Skifte blev forlangt,

til to myndige Sønner havde solgt den Fællesboet tilhørende Gaard med

Besætning og Inventarium, mod at disse til hver af hendes andre Børn,

hvoraf nogle vare umyndige, udstedte Obligationer for visse Summer, med

Panteret i det Solgte, samt at en afdød Datter med efterlevende Mand

havde givet Afkald for modtagen Fædrene= og Mødrenearv. Som Gjenstand

for Skiftebehandling havde hun derfor ikkun opgivet en hende endnu tilhø¬

rende Kapital, idet hun ansaae Fællesboets tidligere Eiendom som Skifteret¬

ten uvedkommende; hvorhos hun, saafremt Skifteretten ikke maatte være enig

med hende heri, havde begjært Skiftet hævet og sig Boet extraderet, ligesom

hun endelig havde erklæret, ei at ville udlevere de ovennævnte til de Umyn¬

dige udstedte Obligationer, som Skifteretten og Overformynderiet formeent¬

ligen uvedkommende.

Med Hensyn hertil havde Skifteforvalteren i et med vedkommende Amts¬

Erklæring indsendt Andragende anholdt om Justitsministeriets Resolution for,

hvorvidt den af bemeldte Enke saaledes foretagne Deling af Fællesboet kunde

ansees som lovmedholdelig, eller om ikke Boet burde beregnes til Indtægt,

foruden den Kapital, som Enken endnu eiede, ogsaa de Summer, hvorfor

Kjøberne af Gaarden havde udstedt Obligationer, samt det Beløb, hvorfor

var givet Afkald, og samme derefter udloddes efter Fradrag af Skifte= og Arve¬

afgifter overensstemmende med Lovgivningen; hvorhos Skifteforvalteren endvi¬

dere havde forespurgt, om Extraditionsgebyr, i Tilfælde af at Enkens Forlan¬

gende om at erholde Boet extraderet burde gives Medhold, skulde beregnes

som om foranførte Beløb rettelig udgjorde Boets Indtægt.

I Gjensvar herpaa yttrede Justitsministeriet under 7de Mai f. A., at det

maatte være overladt til Skifteforvalteren selv, ved sin Kjendelse, hvilken det

derefter stod de Vedkommende, naar de ikke dermed fandt sig tilfredse, frit

for at indanke til Overdomstolene, at afgjøre, saavel hvad der skulde ansees

at henhøre til Boets Masse, som, hvorvidt Enkens Begjæring om Boets

eventuelle Extradition burde tages tilfølge eller ikke; og vilde det derhos,

saafremt Extraditionen maatte finde Sted, og der da maatte blive gjort Ind¬

sigelser mod det af Skifteforvalteren beregnede Extraditionsgebyr, være Amtet,

der i Medfør af Sportelreglementet 22de Marts 1814 § 92 ved sin Reso¬

lution havde at bestemme samme. Jøvrigt udtalte Ministeriet det som en

Selvfølge, at de til de Umyndige udstedte Obligationer iethvert Fald

maatte blive at inddrage under Overformynderiets Bestyrelse.
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Ved at afgive Resolution paa et Andragende, hvori N. N. anholdt

om Fritagelse for at erlægge Recognition, og 20 pCt. Afgift deraf, for at

være forbleven hensiddende i uskiftet Bo efter hans i Decbr. 1851 afdøde

Hustru, yttrede Justitsministeriet i Skrivelse til vedkommende Amt blandt

Andet, at den ommeldte Afgift ifølge Fdgn. af 20de Octbr. 1819 § 1 ikke

længer vilde kunne være Gjenstand for Inddrivelse ved Udpantning.

Foranlediget heraf bemærkede Amtet, at den Tid af 1 Aar, efter hvil¬

ken Udpantningsordre ifølge den citerede Lovbestemmelse ikke længer maa

meddeles med Hensyn til de der omhandlede Gebyrer og Afgifter, formeent¬

lig maatte regnes fra den Dag, da Gebyrerne beregnes til vedkommende

Protokoller; og da der ikke var forløbet eet Aar, siden Saadant skete med

Hensyn til den under Sagen omspurgte Afgift, maatte denne saaledes for¬

meentlig endnu kunne inddrives ved Udpantning. Hvis man derimod vilde beregne

det paagjældende Tidsrum fra Dødsfaldets Datum, vilde derved fremkomme

den Ulempe, at det Offentlige i Boer, der i over et Aar henstaae under

Skifterettens Behandling, ganske vilde tabe den i Lovbuddet hjemlede Ud¬

pantningsret. Amtet udbad sig derfor Justitsministeriets nærmere Resolution

i Sagen meddeelt.

I Anledning heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 7de Novbr. f. A.,

at den Frist af eet Aar, efter hvis Udløb den oftnævnte Afgift ifølge Fdgn.

af 20de Octbr. 1819 § 1 ikke længer kan inddrives ved Udpantning, maa

regnes fra det Tidspunkt, da samme er forfalden, altsaa hverken fra Døds¬

faldets Dato eller fra den Dag, Afgiften beregnes til vedkommende Proto¬

koller, men fra den Dag, da Enkemanden tilkjendegiver sin Beslutning at

ville hensidde i uskiftet Bo, hvilket N. N. saaes at have gjort samtidig med

Anmeldelsen af sin Hustrues Død. I de Boer, der ere under Skifterettens

Behandling, er Gebyret derimod først forfaldet ved Skiftets Slutning

eller Boets Extradition, og den af Amtet paapegede Ulempe ved ikke at

regne Udpantningsfristen fra den Dag, Gebyret beregnedes til Protokollen,

skjønnedes derfor ikke at være tilstede.

I Anledning af et med Erklæring fra vedkommende Overøvrighed til

Justitsministeriet indsendt Andragende, hvori en Huusmand, der havde været

arresteret som mistænkt for Deelagtighed i et begaaet Tyveri, havde besværet

sig over, at Forhørsdommeren, ved hans Løsladelse af Arresten, havde nægtet

imod Betaling at meddele ham Udskrift af de over ham optagne Forhører

og det i Anledning af hans Arrestation Passerede, — svarede Ministeriet i

Skrivelse af 11te August f. A., at da det nu var afgjort, at videre For¬
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følgning imod ham i den ovennævnte Anledning var opgivet, burde den be¬

gjærte Udskrift ikke nægtes ham, dog at han derfor havde at erlægge den

sædvanlige sportelmæssige Betaling.

Paa en Forespørgsel fra vedkommende Ret, om Armeens Intendantur

var berettiget til at lade sine Retssager udføre paa ustemplet Papir og var

fritaget for i disse at erlægge Retsgebyrer, uden hertil at have erhvervet fri

Proces eller uden at lade disse Sager udføre ved Kammeradvokaten paa

Statskassens Vegne, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 17de Octbr.

f. A., at det fremsatte Spørgsmaal maatte besvares bekræftende.

Krigsministeriet.

Under 7de Juli sidstl. er fra Krigsministeriet udgaaet følgende Cir¬

culære:

I Krigsministeriets Circulære af 13de Januar d. A.*), betræffende

Oplysningers Erhvervelse hos militære Autoriteter angaaende hvorvidt Per¬

soner, som actioneres ved civile Domstole, have tjent ved de Troppeafdelin¬

ger, de angive, og ved disse ere blevne tiltalte eller straffede, ere følgende

Forandringer blevne nødvendige:

ad A. Da Pontonneercompagniet er henlagt under den Kongelige Artilleri¬

brigade, ville Oplysninger i ovenmeldte Henseende ogsaa for Tids¬

rummet efter April 1852 være at søge ved den Kongelige Artilleri¬

brigade i Kjøbenhavn.

Den Kongelige Livgarde=Eskadron i Kjøbenhavn er tillagt Navn

af den Kongelige Livgarde til Hest.

Paa Grund af det 1ste Dragon=Regiments Gjenoprettelse ville

fornævnte Oplysninger for Livregimentet Cuirasserer og det forrige

1ste Dragon=Regiments Vedkommende være at søge ved det 1ste

Dragon=Regiment i Odense.

ad D. Istedetfor Armeens Intendantur vil det Kongelige Generalauditoriat

for Landetaten i Kjøbenhavn i Fremtiden give de her omhandlede

Oplysninger om, hvorvidt Personer, som have tjent ved de i Her¬

tugdømmerne under Oprøret bestaaende Troppeafdelinger, ere straf¬

fede ved militær Ret.

Ved at meddele Foranstaaende til fornøden Efterretning finder Ministe¬

riet sig endvidere foranlediget til at gjøre opmærksom paa, at de i Circu¬

lærets Post B ommeldte Attestationer fra Generalauditoriatet betræffende In¬

divider, som have været ansatte ved de under A nævnte Troppeafdelinger,

*) See Dep. Tid. for d. A. Nr. 6 S. 81—85.
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der have bestaaet som Dele af den danske Armee i Aarene 1848, 1849,

1850 og 1851, allene indeholde et paa Grund af Krigsforholdene nødven¬

digt Supplement til vedkommende Afdelingers Attester, og at Straffeattester

efter Post A følgelig for disse Personer bør indhentes ved Siden af Atte¬

sterne fra Generalauditoriatet.

Ordenscapitulet.

Under 18de Juli har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Lærer ved Søcadetakademiet, Krigsassessor Christian Jork, til Ridder af

Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som Sogne¬

præst for Storeheddinge Menighed i Sjællands Stift. I Henhold til den aller¬

høieste Resolution af 18de Octbr. 1844 er den tiltrædende Sognepræst

pligtig til at bestyre Sognekaldet for Høierup Menighed, indtil en særegen

Sognepræst bliver beskikket for denne, ved Hjælp af en personel Capellan.

Liunge og Braaby Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 1232

Rd. Ny Ansættelse 308 Rd. — Hvornum og Snæbum Sognekald i Aar¬

huus Stift. Reguleringssum 512 Rd. Ny Ansættelse 128 Rd. — Alle

disse Kald ere opslaaede vacante den 15de Juli.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Embedet som 1ste ordineret Catechet ved Bremerholms Menighed i Kjø¬

benhavn. 1) Af Kirken 100 Rd. 2) Af Sognepræsten 100 Rd. 3) Af

de tvende residerende Capellaner tilsammen 100 Rd. 4) Indkomsten af en

Tavle, der kan anslaaes til 150 Rd. aarlig. For bemeldte Tavles Ombæ¬

ring betaler Catecheten 4 Rd. aarlig.

Sæby og Gjershøi Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korn¬

tienden af Sognenes 294 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. tiendeydende Hart¬

korn, der ifølge confirmeret Tiendeaccord for 285 Tdr. 21 Alb. svares med

222 Tdr. 2 Skpr. Byg efter Kapitelstaxten. For Resten ydes omtrent

6 Skpr. Byg pr. Td. Hartkorn, eller ialt 7 Tdr. 2) Refusion fra Krab¬

besholm Hovedgaard 7 Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg. 3) Smaaredsel c. 50

Rd. 4) Offer og Accidentser, der efter Middeltallet af de sidste 5 Aar be¬

løbe sig til 283 Rd. 5) Præstegaardens Avling, der staaer for Hartkorn

7 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 114 Alb. efter den nye Matrikul, udgjør 64

Tdr. Land god Jord. —Byrder: 1) Skatter og Bankrenter c. 90 Rd.

2) Communeafgifter ere opgivne til c. 12 Rd. 3) Landemodsexpenser c.
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15 Rd. — Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd. — Enkepension bliver at

— Præstegaarden, der er opført iudrede. Der ere 2 Enker paa Kaldet.

1831, er i meget god Stand, og der paahviler ikke Kaldet nogen Bygningsgjeld.

Befordringer og Afgang.
Under Justitsministeriet. Under 15de Juli er Cand. juris H. Lund

allernaadigst bestikket til Fuldmægtig i Justitscontoiret under den Kgl. Lands¬

over= samt Hof= og Stadsret; Cand. juris C. S. Klein, Sekretær i Lands¬

thinget, til Assessor i den Kgl. Landsoverret i Viborg.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 15de Juli er

Overlærer ved Rønne høiere Realskole H. H. Lefolii allernaadigst forflyttet i
lige Egenskab til Odense Cathedralskole. Under s. D. er det allernaadigst

overdraget Professor, Dr. F. Lange, i det akademiske Aar 1895 at holde

offentlige Forelæsninger ved Kjøbenhavns Universitet over Pædagogik. Un¬

der 18de s. M. er Cand. theol. I. E. Bath allernaadigst beskikket til or¬

dineret Catechet for Helliggeistes Menighed i Kjøbenhavn.

Under Krigsministeriet. Under 7de Juli er Secondlieutenant af In¬

fanteriet J. H. v. Schramm allerhøist beskikket til Branddirecteur for Trit¬
tau, Reinbeck og Tremsbüttel Amter, og som Følge heraf meedeelt Afsked i

Naade af Krigstjenesten. Under s. D. er Regimentsdyrlæge paa yngst

Gage A. L. Ringheim oprykket med den ham reserverede Anciennitet, paa

næstældst Regimentsdyrlæge=Gage, og Dyrlæge L. Nielsen allerhøist udnævnt

til Regimentsdyrlæge paa yngst Gage. Under s. D. er Lærer i Chemi

ved den Kgl. militære Høiskole C. T. Barfoed allerhøist meddeelt Kongelig

Udnævnelse i samme Egenskab. Under s. D. er Overvagtmester ved 4de

Dragon=Regiment J. J. Juul, Dannebrogsmand, allerhøist beskikket til Brand¬

directeur for Apenrade Amt, imod forinden Embedets Tiltrædelse at stille den

befalede Caution paa anordningsmæssig Maade.

Under Marinemiuisteriet. Under 18de Juli er Auditeur ved 1ste

Infanteri=Brigade, Overauditeur I. Skrike, allernaadigst udnævnt til Auditeur

ved Søetatens combinerede Ret. Under s. D. er Lærer i Engelsk ved Sø¬

cadetakademiet, Krigsassessor Jork allernaadigst meddeelt Afsked i Naade med

Vartpenge.
Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 10de Mai d. A. er Gaardbesidder C. C. F. Stahl allernaadigst ud¬

nævnt til Landmaaler i Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg. Under 26de

s. M. er Forsteandidat og Landmaaler F. E. T. Bruhns allernaadigst ud¬

nævnt til Landmaaler for Hertugdømmet Holsten. Under 30te Juni er Slots¬

og Garnisonspræst i Glückstadt, Dr. theol. og phil. J. H. B. Lübkert aller¬

naadigst udnævnt til Præst i Bargstedt samt til Kirkeprovst for Stormarns

Provsti; Compastor ved 1ste Rellingener Menighed C. B. Hansen til Præst

i Zarpen; Skolelærer i Dockenhuden H. F. Kardel til Organist, Klokker, og

Over=Drengelærer i Barmstedt. Under 8de Juli er Branddirecteur i Bor¬

desholm, Kiel og Cronshagen Amter, samt Huusfoged i begge de sidstnævnte

Amter, Justitsraad C. I. Graba allernaadigst udnævnt til Amtsskriver for
Reinbeck Amt.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Trealiemenlsiivenven,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Licbe,

Statssekretær.

de E88N129413. Den 29 Suli 1854.

Lnder 26de Juli er udkommet følgende Forordning om det danske

Monarkies Forfatning for dets Fælledsanliggender:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Maade Konge til Danmark,

de Penders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Pit¬

marsken, Lauenborg og Gldenborg,

Gjøre vitterligt: Overensstemmende med Vor i den allerhøieste Kund¬

gjørelse af 28de Januar 1852 udtalte Hensigt have Vi besluttet nu at give

en Forfatning for de Anliggender, som ere fælleds for samtlige til Vort

Monarkie henhørende Landsdele. Ligesom Vi herved isærdeleshed have efter¬

tragtet Vor Krones Befæstelse og Sikkring mod fremtidige Rystelser, saa

have Vi og ved dette Værk taget Hensyn til de Vort Scepter undergivne

Landes eiendommelige Forhold i det Hele. Den Forfatning, som Vi saa¬

ledes ville give, agte Vi ikke at omgjærde med særegne Bestemmelser, sig¬

tende til at sikkre dens Bestaaen og vanskeliggjøre Forandringer af samme.

Vi have meget mere, overbeviste om, at en Forfatnings Varighed allene af¬

hænger af den Fasthed, den kan vinde ved sit eget Værd, med velberaad Hu

villet gjøre det muligt for Os selv og Vore Efterfølgere paa Thronen, uden

sær Vanskelighed at kunne faae de Forandringer i nærværende Forfatning

gjennemførte, som Erfaring maatte vise at være ønskelige.

Thi byde og befale Vi som følger:

§ 1.

Arvefølgen i det danske Monarkie er den i Thronfølgeloven af 31te Juli

1853 fastsatte.
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§ 2. 2
Kongen skal høre til den evangelisk=lutherske Kirke.

§ 3.

Kongen er myndig, naar han har fyldt sit 18de Aar. Det sakeme

gjælder om de Kongelige Prindser.

§ 4.

Kongen har, med de i det Følgende fastfatte Indskrænkninger, den

høieste Myndighed over Monarkiets Fælledsanliggender og udøver denne

gjennem sine Ministre, der, under Kongens Forsæde og i Forening med

Thronfølgeren, naar han er bleven myndig, og den eller dem af de øvrige

Kongelige Prindser, hvem Kongen deri maatte forunde Sæde, udgjøre det

Geheime Statsraad.

Er Kongen ikke tilstede føres Forsædet i det Geheime Statsraad af

Thronfølgeren; er han ikke tilstede, af den ham nærmeste Kongelige Prinds,

som deraf er Medlem; er ingen Kongelig Prinds tilstede i dette, af den i

Rangen første Minister.

§ 5.

Fælledsanliggender ere alle, som ikke udtrykkelig ere bestemte at skulle

være særlige for de enkelte Landsdele.

§ 6.

Det Beløb, hvormed de for hele Monarkiet fælleds Udgifter maatte

overstige Monarkiets fælleds Indtægter, dækkes af de enkelte Landsdeles sær¬

lige Indtægter, saaledes at der af Kongeriget Danmark bidrages 60 pCt., af

Hertugdømmet Slesvig 17 pCt., og af Hertugdømmet Holsten 23 pCt.;

hvorimod det i Henseende til Hertugdømmet Lauenborgs finantsielle Stilling

har sit Forblivende ved det hidtil Gjældende.

§ 7.

For Monarkiets Fælledsanliggender anordnes et Rigsraad med den her¬

efter bestemte Virkekreds.

§ 8.

Rigsraadet skal bestaae strax af allene af Kongen udnævnte Medlem¬

mer; senere af deels saadanne Udnævnte, deels valgte Medlemmer, som i

Henseende til Rettigheder og Forpligtelser ere fuldkommen lige.

§ 9.

Medlemmerne af det Geheime Statsraad kunne ikke være Medlemmer

af Rigsraadet.

§ 10.

Antallet af Rigsraadets Medlemmer bestemmes til 50. Heraf udnæv¬

ner Kongen i det Geheime Statsraad de 20; af de øvrige 30 vælger Konge¬
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riget Danmarks Rigsdag. * .   18.

Hertugdømmet Slesvigs Provindsialstænder=Forsamling 5.

Hertugdømmet Holstens Provindsialstænder=Forsamling... 6.

Hertugdømmet Lauenborgs Ridder= og Landskab. * . . . 1.

§11.

Naar Kongeriget Danmarks Grundlov af 5te Juni 1849 er blevet

indskrænket til bemeldte Riges særlige Anliggender, ville Vi lade den danske

Rigsdag, Provindsialstænder=Forsamlingerne for Hertugdømmet Slesvig og

for Hertugdømmet Holsten, samt Hertugdømmet Lauenborgs Ridder= og Land¬

skab, hver især, forelægge til Behandling paa forfatningsmæssig Maade Lov¬

forslag angaaende hver Forsamlings Valg af Medlemmer til Rigsraadet,

saavelsom angaaende Varigheden af de saaledes Valgtes Function.

§ 12.

De af Kongen udnævnte 20 Medlemmer af Rigsraadet skulle alle have

Indfødsret, og af dem 12 være bosatte i Kongeriget Danmark, 3 i Hertug¬

dømmet Slesvig, 4 i Hertugdømmet Holsten og 1 i Hertugdømmet Lauenborg.

Indtil de af de enkelte Landsdeles repræsentative Forsamlinger valgte

Medlemmer kunne indtræde i Rigsraadet, ville Vi kun udnævne saadanne

Mænd til Medlemmer af dette, som entenere eller have været valgte Med¬

lemmer respective af Kongeriget Danmarks tidligere eller endnu bestaaende

Hertugdømmet Slesvigs Provind¬forskjellige repræsentative Forsamlinger, af

sialstænder og af Hertugdømmet Holstens Provindsialstænder, eller Medlemmer

af Hertugdømmet Lauenborgs Ridder= og Landskab.

§ 13.

Varigheden af de af Os udnævnte Rigsraads=Medlemmers Function

ville Vi have Os forbeholdt nærmere at fastsætte samtidigt med Functions¬

tidens Bestemmelse for de valgte Medlemmer af Rigsraadet (§ 11).

§ 14.

Rigsraadet træder strax i Virksomhed med de af Os udnævnte Med¬

lemmer.

§ 15.

Medlemmerne af Rigsraadet nyde et fast aarligt Vederlag af 500 Rdlr.

Intet Medlem kan mod sin Villie fjernes af Rigsraadet undtagen i saa¬

danne Tilfælde, som ved de i §11 (cfr. § 13) ommeldte Love nærmere maatte

blive fastsatte.

Ethvert Medlem af Rigsraadet aflægger ved sin første Indtrædelse Tro¬

skabs=Eed til Kongen efter en af Kongen fastsat Formular. Eden fornyes

ved Thronskifte.
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§ 16.

Rigsraadet sammenkaldes idetmindste een Gang hver andet Aar, naar

og for saa lang Tid, som af Kongen bestemmes.

§ 17.

Kjøbenhavn er Rigsraadets Forsamlingssted, medmindre Kongen und¬

tagelsesviis sammenkalder det paa et andet Sted indenfor Monarkiets

Grændser.

§ 18.

Rigsraadets Forhandlinger ledes af en af Kongen blandt dets Med¬

lemmer for hver Rigsraadssamling udnævnt Præsident. For samme Tid

udnævner Kongen ogsaa en Vicepræsident til at fungere i Præsidentens For¬

fald. Ingen Beslutning kan af Rigsraadet tages, naar ikke over Halvdelen

af dets Medlemmer er tilstede.

Medlemmerne af Rigsraadet betjene sig under Forhandlingerne efter

Forgodtbefindende af det danske eller det tydske Sprog. Protokollen over

Forhandlingerne føres i begge Sprog. Rigsraadets Betænkninger og Beslut¬

ninger udfærdiges stedse paa Dansk allene.

Jøvrigt bestemmes Rigsraadets Forretningsorden ved et Regulativ, som

Vi foreløbigen ville give, indtil den kan vorde fastsat paa den for Behand¬

lingen af Love vedkommende Fælledsanliggenderne i Almindelighed bestemte
00)Maade (§ 22).

§ 19.

Rigsraadets Forhandlinger ere ikke offentlige, men dets Beslutninger og

Betænkninger blive at offentliggjøre baade paa Dansk og paa Tydsk. Dog kan

Rigsraadet selv i enkelte Tilfælde beslutte, at Offentliggjørelsen undlades.
§ 20.

Ministrene eller hvem Kongen ellers dertil beordrer, have Adgang til

Rigsraadet og ere berettigede til at deeltage i Forhandlingerne.

§ 21.

Ingen for hele Monarkiet fælleds Skat kan paalægges, forandres eller

ophæves, ei heller noget Statslaan for hele Monarkiet optages, uden Rigs¬

raadets Samtykke.

§ 22.

I Henseende til Love, vedkommende andre Fælledsanliggender (§ 5) end

de i § 21 ommeldte, har Rigsraadet en raadgivende Medvirkning. De skulle

stedse forelægges samme til Betænkning, inden de af Kongen endelig gives.

§ 23.

Ligeledes skal det hele Monarkiet omfattende Statsbudget for hver Fi¬

nantsperiode, saaledes som denne af Kongen nærmere bestemmes, forelægges
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Rigsraadet til Betænkning, forinden det af Kongen approberes; saa og det

tilsvarende Statsregnskab,inden det af Kongen qvitteres. Det af Kongen

approberede Statsbudget og qvitterede Statsregnskab bekjendtgjøres dernæst

ved Trykken.

§ 24.

I særdeles paatrængende Tilfælde kan Kongen give foreløbige Anordnin¬

ger, hvilke forelægges det først sammentrædende Rigsraad til Beslutning (§ 21)

eller til Betænkning (§§ 22 og 23).

§ 25.

Angaaende Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed,

Sygdom eller Fraværelse forbeholde Vi Os at lade Rigsraadet forelægge et

Lovforslag til Betænkning.

§ 26.

Ogsaa om andre Fælledsanliggender, end de i de næstforegaaende §§

nævnte, kan Rigsraadet af Kongen opfordres til at afgive Betænkning.

§ 27.

Rigsraadet er berettiget til angaaende Fælledsanliggender at indgive

Andragender og Besværinger til Kongen.

§ 28.

Forandringer i nærværende Forordning kunne kun skee med Rigsraadets

Samtykke.

Indtil Kongeriget Danmarks Grundlov af 5te Juni 1849 er blevet

indskrænket til bemeldte Riges særlige Anliggender, komme ovenstaaende §§ 21

22 og 23 først til Anvendelse efter det paagjældende Fælledsanliggendes

Forhandling med den danske Rigsdag.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Vort Slot Eremitagen, den 26de Juli 1854.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L. S.)
* ———

örsted.Reventloy-Criminil.Frederik Ferdinand. 6. Noltke.

Pillisch. C. F. Hansen. C. A. Bluhme.

V. C. E. Sponneck. Steen Bille.
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Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Føl¬

gende til Medlemmer af Rigsraadet:

I.Fra Kongeriget Danmark.

Hs. Exc. Geheimeconferentsraad Grev Adam Vilhelm Moltke til Grev¬

skabet Bregentved, Ordens=Vicecantsler, Curator for Vallø Stift og Vem¬

metofte Kloster, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og

Dannebrogsmand.

Hs. Exc. Geheimeconferentsraad, Kammerherre Carl Emil Bardenfleth,

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Hs. Exc. Geheimeconferentsraad, Kammerherre Holger Christian Reedz

til Palsgaard, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Conferentsraad Frederik Vilhelm Treschow til Brahesborg, Curator

for Vemmetofte Kloster, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Kammerherre Peter Brønnum Scavenius til Gjørsløv og Klintholm,

Commandeur af Dannebrogen.

Kammerherre, Oberst Matthias v. Lüttichau til Grundet, Commandeur

for 1ste Artilleriregiment, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Kammerherre Christian v. Sehestedt=Juel til Raunholdt, Ritmester

a la suite i Armeen, Ridder af Dannebrogen.

Etatsraad, Dr. philos. Johan Nicolai Madvig, Professor ved Kjø¬

ibenhavns Universitet og Underviisningsinspecteur vedde lærde Skoler

Kongeriget Danmark, Commandeur af Dannebrogen.

Etatsraad Tage Algreen=Ussing, Generalprocureur for Kongeriget Dan¬

mark, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Oberst Anton Frederik v. Tscherning, Ridder af Dannebrogen.

Etatsraad, Professor, Dr. philos. Chistian GeorgNathan David

Overinspecteur for Kongerigeis Fængselsvæsen, Ridderaf Dannebrogen.

Assessor i Høiesteret Carl Ferdinand Leonhard Mourier, Ridder

af Dannebrogen.

II. Fra Hertugdømmet Slesvig.

Kammerherre, Baron Ludvig Ulrich Hans v. Brockdorff til Annetten¬

höhe, overordentlig Gesandt ved det Kgl. Preussiske Hof, Ridder af Dan¬

nebrogen og Dannebrogsmand.

Agent Heinrich Carstensen Jensen, Raadmand i Flensborg, Ridder

af Dannebrogen.

Amtsforvalter for Haderslev Vesteramt Laurids Skau, Dannebrogsmand.

III. Fra Hertugdømmet Holsten.

Kammerherre, Landraad Caspar v. Buchwald til Prohnstorff.
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Dr. juris Georg Christian Burchardi, Raad i Overappellationsretten

i Kiel, Ridder af Dannebrogen.

Etatsraad Johan Nicolaus Antonius Kirchhoff, Borgermester i Kiel,

Ridder af Dannebrogen.

Agent Detlev Anton Renck, Fabrikant i Neumünster, Ridder af Dan¬

nebrogen.

IV. Fra Hertugdømmet Lauenborg.

Landraad August Louis Detlev v. Schrader til Bliesdorf og Grienau.

Under s. D. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet følgende aller¬

høieste Patent, hvorved Rigsraadet sammenkaldes:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat Vi i Overensstemmelse med Vor allerhøieste For¬

ordning af Dags Dato om det Danske Monarkies Forfatning for dets

Fælledsanliggender allernaadigst have udnævnt de Medlemmer af det ved

bemeldte Forordning anordnede Rigsraad, som Vi have forbeholdt Os Selv

at udnævne, have Vi allernaadigst besluttet at sammenkalde Rigsraadet, der

i Henhold til meerbemeldte Forordnings § 14 strax træder i Virksomhed

med de af Os udnævnte Medlemmer, til Fredagen den 1ste September

førstkommende.

Idet Vi herved kundgjøre dette for samtlige Vore kjære og troe

Undersaatter, befale Vi tillige samtlige de af Os allernaadigst udnævnte

Medlemmer af Vort Rigsraad, at de til ovenmeldte Tid indfinde sig i Vor

Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn for at samles i det i Vor fornævnte

Forordning nærmere betegnede Øiemed og navnligen at fornemme, hvad

Vi ville lade dem forelægge.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under s. D. ere lige Patenter udfærdigede igjennem Ministeriet for Her¬

tugdømmet Slesvig og Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Det af Hans Majestæt allernaadigst bifaldte Udkast til den ovenfor

meddeelte Forordning om det danske Monarkies Forfatning for dets Fælleds¬

anliggender er blevet Allerhøistsamme forelagt ved en af samtlige Ministre

allerunderdanigst nedlagt Forestilling, der er af følgende Indhold:

„I den allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar 1852 er det udtalt

som Deres Majestæts Kongelige Hensigt at see Forbindelsen mellem Monar¬

kiets forskjellige Dele til et velordnet Hele opretholdt og befæstet igjennem

en for Behandlingen af de fælleds Anliggender fælleds Forfatning, til hvis

Indførelse Deres Majestæt tilkjendegav snarest muligt at ville foretage de
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fornødne Skridt. Det har dernæst behaget Deres Majestæt at bifalde

Deres Ministres Anskuelse om Hensigtsmæssigheden af under de forhaanden¬

værende Forhold ikke at udsætte den ligeledes ved allerhøistbemeldte Kund¬

gjørelse af 28de Januar 1852 bebudede Udvikling og Ordning af de

enkelte Landsdeles Forfatninger for deres særlige Anliggender efter Fælleds¬

forfatningen; og Deres Majestæt har efterhaanden paa forfatningsmæssig

Maade fastsat de særlige Forfatninger for de trende Hertugdømmer, respective

under 20de December 1853 for Hertugdømmet Lauenborg, under 15de

Februar d. A. for Hertugdømmet Slesvig og under 11te Juni sidstleden

for Hertugdømmet Holsten, men derhos ved disses Udgivelse forbeholdt det

Fornødne til Gjennemførelsen af den allerhøiest tilkjendegivne Hensigt at

indføre en Fælledsforfatning for de hele Monarkiet omfattende fælleds An¬

liggender. Ogsaa for Kongeriget Danmarks Vedkommende havde det været

vort Ønske at see de særlige Forfatningsforhold, inden Fælledsforfatningen

blev givet, ordnede ved Indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849

til dette Riges særlige Anliggender; men, som bekjendt, lykkedes Bestræbel¬

serne i den Henseende ikke i det sidste Rigsdagsmøde. Medens der nu

heri ikke kan findes tilstrækkelig Grund til at opgive Haabet om Øiemedets

Opnaaelse paa den af Deres Majestæt engang allerhøist approberede Maade,

nemlig ved Samvirkning med Kongerigets Rigsdag i Medfør af Grund¬

loven af 5te Juni 1849 § 100, og der altsaa fortiden ikke turde fore¬

ligge Anledning til at bringe Anvendelsen af det af Deres Majestæt ved

bemeldte Grundlovs Givelse tagne allerhøieste Forbehold under allernaadigst

Overveielse, have vi dog ikke kunnet ansee det forsvarligt enten mod Monar¬

kiet i dets Heelhed eller mod de Dele af samme, for hvilke Grundloven af

5te Juni 1849 ikke er gjældende længere at udsætte at gjøre Deres Maje¬

stæt allerunderdanigst Forslag angaaende den bebudede Fælledsforfatning

Men til de Vanskeligheder, som et saadant Forslag allerede i og for sig

frembyder, er, som en Følge af den ovenfor allerunderdanigst betegnede

Tingenes Tilstand, endnu kommet den, at saalænge Kongerigets Grundlov

ikke er bleven indskrænket til dette Riges særlige Anliggender, har den danske

Rigsdags grundlovmæssige Indflydelse paa de paagjældende Fælledsanlig¬

gender maattet opretholdes, og ved Siden heraf dog Omsorg maattet dra¬

ges for, at herved ikke blev afstedkommet virkelig eller tilsyneladende Uret

mod de andre Landsdele.

Ved det herhos allerunderdanigst bilagte Udkast til en Forordning om

det danske Monarkies Forfatning for dets Fælledsanliggender har Man be¬

stræbt sig for at værne saavel om det Heles som om de enkelte Deles Ret,

og Slutningsbestemmelsen i samme tilsigter at sikkre den danske Rigsdag
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hvad der tilkommer den, saalænge der tilkommer den Medvirkning i Hen¬

seende til Fælledsanliggender.

Deres Majestæts Ministre ere ved Udarbeidelsen af det foreliggende

Udkast først og fremmest gaaede ud fra det Formaal, som ogsaa i Indled¬

ningen udtrykkelig er udtalt, at besæste og sikkre Kronen mod fremtidige

Rystelser. Vi antage, at de tunge Erfaringer, disse Lande, navnlig under

Deres Majestæts Regjering, have maattet gjøre, og de Forpligtelser, som

der paahvile Deres Majestæt ligeoverfor de europæiske Stormagter, ved

hvis Bistand den Monarkiet saa truende Fare for faa Aar siden lykkelig

blev afværget, uden videre Beviisførelse maae gjøre dette Formaal til et

Hovedformaal. I at eftertragte det have vi ikke troet at kunne finde til¬

strækkelig Støtte for Opretholdelsen af et Monarkie som det Danske i en

egentlig constitutionel Forfatning efter nyere Mønster, idetmindste ikke for¬

tiden. Vi frygte meget mere de største Farer for Monarkiet, hvis en

saadan Fælledsforfatning skulde gives under de nærværende Forhold, kort

efter en Borgerkrig og under en endnu desto værre stærk Spænding mellem

tvende Nationaliteter i Monarkiet, hvoraf den ene, som giver Monarkiet dets

Navn og som er afgjort Deres Majestæts Undersaatters Fleertals, dog ikke

er den anden saa overlegen i Tal, at en Underordnelse, hvortil en egentlig

constitutionel Fælledsforfatning under nærværende Forhold, saavidt skjønnes,

maatte føre, kan bestaae med Retfærdighed, saalidet som den vilde kunne

bestaae med de forskjellige af Deres Majestæt givne Tilsagn eller med de

Forpligtelser, der, isærdeleshed hvad Holsten og Lauenborg angaaer, paa¬

hvile Deres Majestæt ligeoverfor Udlandet.

Gaaende ud herfra have vi saavel i Henseende til Sammensætningen

af det nye Organ for Fælledsanliggenderne, hvilket allerunderdanigst fore¬

slaaes under Navn af „Rigsraad“ (Udkastets §§7 til 12), som med Hen¬

syn til dette Organs Virkekreds (§§ 21—28 jvf. med §§ 18 og 19),

havt for Øie at sikkre Kronen den fornødne Styrke og Overvægt ikke blot

mod umiddelbare Overgreb men ogsaa mod Følgerne af de Spirer til

indre Tvedragt, der endnu ere tilbage. Vi have derfor kun, hvad de for

Monarkiet fælleds Skatter og Statslaan (§ 21) samt Forandringer i Fæl¬

ledsforfatningen (§ 28) angaaer, kunnet tilraade at give Rigsraadet en

besluttende Medvirkning, medens denne, hvad andre Fælledsanliggender,

ogsaa det fælleds Statsbudget og Statsregnskab, angaaer, kun er foreslaaet

at skulle være raadgivende. Men paa den anden Side maa fremhæves, at

Kronen ikke er forbeholdt Ret til Opløsning af Rigsraadet, at dettes

enkelte Medlemmer ikke kunne fjernes udenfor de nærmere ved særlige Love

for de enkelte Landsdele bestemte Tilfælde (§ 15), og at Rigsraadets Be¬
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tænkninger og Beslutninger skulle offentliggjøres (§§ 19 og 23). Disse

Omstændigheder, i Forbindelse med selve de Mænds Personlighed, hvem

Sæde i Rigsraadet baade strax (§§ 8 og 12) og senere (§§ 8, 10

og 11) tør forudsættes at blive til Deel, ville efter vor allerunderdanigste

Formening være tilstrækkelige til at hævde Rigsraadets Anseelse og Indfly¬

delse, selv hvor denne sidste bestaaer kun i en raadgivende Medvirkning.

Overhovedet har Man indskrænket sig til i det foreliggende Udkast at

optage de virkelig nødvendige Bestemmelser for, paa Basis af den bestaaende

Tingenes Tilstand, at bringe en Fælledsforfatning istand, svarende til

Monarkiets Tarv, saaledes som dette i en med nogenlunde Sikkerhed over¬

skuelig Fremtid lod sig bedømme, uden at man har stillet sig det uopnaae¬

lige Maal at udtømme de for al Fremtid tjenlige Forskrifter. Slutningen

af Udkastets Indledning betegner i den Henseende det Standpunkt, som vi

maae allerunderdanigst tilraade Deres Majestæt ved den her omhandlede

Fælledsforfatnings Bedømmelse. Det ligger i Sagens Natur, at en saadan

Forfatning kun bør gives, naar den kan gives saaledes, at den passer ikke

blot for en Fremtid, som man kan tænke sig den, men ogsaa, og isærdeles¬

hed, for den Nutid som skal kalde den tillive; men det kan vistnok ikke

miskjendes at enhver Forfatning, som gives under de nærværende Tids¬

omstændigheder, nødvendigviis maa i en større Grad bære Præget af disse,

end der for en længere Fremtid kan være tjenligt. Derfor mene vi, at

der ved nærværende Forfatnings Givelse er sær Anledning til at have for

Øie, at man ikke binder sig mere, end nødvendigt, for Fremtiden, og at

der ikke opstilles ufornødne Vanskeligheder for at faae de Tillæg til eller

Forandringer i Forfatningen gjennemførte som Erfaring i Tiden maatte

gjøre tilraadelige. Herfor taler ogsaa det Lands Exempel, som har den

ældste constitutionelle Forfatning. Medens Deres Majestæts Ministre efter

denne Synsmaade, med Rolighed imødesee de Forandringer, som Fremtiden

maatte medføre i det foreliggende Udkast, om samme nu maatte erholde

Deres Majestæts allerhøieste Billigelse som Forfatning for Monarkiets

Fælledsanliggender, ville til denne Fremtid og hvad den kan gjemme i sit

Skjød de ikke Faa blandt Deres Majestæts Undersaatter være henviste, som

i en egentlig constitutionel Forfatning see en større Betryggelse for Monar¬

kiets varige Vel, end i en Forfatning som den foreliggende; og Ministeriet

har det Haab, at enhver besindig Fædrelandsven blandt disse, om kortere

eller længere Tid, skal komme til den Erkjendelse, at, afseet fra det nær¬

værende Udkasts eget indre Værd, indeholder samme i ethvert Tilfælde den

under de nærværende Forhold eneste til alle Sider mulige Udvei for at
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bringe Mængden af uklare ogdivergerende Anskuelser om Ordningen af

Monarkiets Fælledsforfatning til et praktisk Resultat.

Naar det i Udkastets Indledning, ved Siden af det ovenfor allerunder¬

danigst berørte Hovedformaal: Kronens Befæstelse og Sikkring mod frem¬

tidige Rystelser, hedder, at der er taget Hensyn til de Deres Majestæts

Scepter undergivne Landes eiendommelige Forhold i det Hele, da ligger det

i Sagens Natur, at dette sidste Hensyn allerede maa have været væsentligt

ledende ved Valget af Midlerne til hiint Hovedformaals Opnaaelse, og

selve Forslaget om Rigsraadets Dannelse, først ganske og senere for en

væsentlig Deel, af Medlemmer udnævnte af Kongen, skylder ligesaa meget

Hensynet til det danske Monarkies eiendommelige Nationalitets= og Pro¬

vindsialforhold som en conservativ Bestræbelse sin Tilværelse. Vi have

ikke kunnet oversee, at medens paa den ene Side de enkelte Landsdele, og

navnlig Kongeriget Danmark, havde et retfærdigt Krav paa at repræsenteres

i Rigsraadet efter den til Folkemængden omtrentlig svarende Bidragspligt

(§ 6) til Monarkiets fælleds Statsfornødenheder — et Krav, som ogsaa ved

Udkastets §§ 10 og 12 vil findes muligst fyldestgjort —, var det paa den

anden Side af Vigtighed, under en Overgangs= og Gjæringsperiode som

den nærværende, at yde de Landsdele, som, være sig samlede eller enkeltviis

stedse ville være i Minoritet ligeoverfor Kongeriget, den Garanti for Ny¬

delsen af fuld Ret og Billighed, som ligger i Forslaget om Rigsraadets

Medlemmers Valg, deels ganske, deels for en Deel, af Deres Majestæt, og

derved tillige at forebygge den Dualisme i selve Rigsraadet, som ellers let

kunde opstaae enten derved at Frygten for Kongerigets Overmagt bragte

Rigsraadsmedlemmerne for de andre Landsdele til alle at slutte sig sammen

uden Hensyn til deres muligt afvigende Nationalitet, eller ogsaa derved, at

man ligefrem deelte sig efter Nationaliteterne. Ogsaa i en anden Henseende

bærer Udkastet Præget af det særdeles Hensyn, der har maattet tages til

vore eiendommelige Forhold, nemlig, foruden i Slutningsbestemmelseni

Udkastets § 11, forsaavidt som det af denne §, sammenholdt med §§ 8 og

10, fremgaaer, at de enkelte Landsdeles repræsentative Forsamlingers Ret

til Valg af Rigsraadsmedlemmer først skal komme til Udøvelse, naar

Kongerigets Grundlov af 5te Juni 1849 har modtaget den tilsigtede Ind¬

skrænkning, og derefter en Lov angaaende de nærmere Betingelser for deslige

Valg er blevet vedtaget paa forfatningsmæssig Maade for hver enkelt

Landsdeel især. Om det eventuelle Indhold af de Udkast til deslige Love,

som i sin Tid maatte være at forelægge for hver Landsdeels særlige For¬

samling, skulle vi for Øieblikket ikke udtale os, men ikkun oplyse, at Grun¬

dene til dette Forslag ere flere. Deels har man antaget, at de enkelte
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Landsdeles bestaaende særlige Forfatningers Taushed i saa Henseende gjorde

det retligt umuligt for Kronen at forlange Valg af de særlige Forsamlinger

til Fælledsorganet, da et saadant Valg af den Grund kunde nægtes, saa¬

længe det ikke ved særlig Lov var foreskrevet; deels er det under de bestaaende

Forhold ikke fundet uhensigtsmæssigt, at Rigsraadet traadte i Virksomhed

blot med dets af Deres Majestæt udnævnte Medlemmer; deels endelig er

det anseet prægraverende for de øvrige Landsdele, naar Kongerigets Rigsdag,

uden endnu at have tabt sin umiddelbare Indflydelse paa Fælledsanliggenderne,

skulde tillige gives den, ifølge Kongerigets Folkemængdes Forholdstal (§ 10),

betydelige middelbare Indflydelse paa disse gjennem Rigsraadet. Derfor er

den i Udkastets § 11 indeholdte Udvei valgt; og er da tillige i § 12,

sidste Passus, den Indskrænkning foreslaaet i Henseende til den Kongelige

Udnævnelse af Rigsraadsmedlemmer, at denne, indtil de af de enkelte Lands¬

deles repræsentative Forsamlinger valgte Medlemmer kunne indtræde i Rigs¬

raadet, allene skal kunne blive saadanne Mænd til Deel, som ere eller have

været valgte Medlemmer (i Modsætning til af Kongen udnævnte Medlemmer)

af de forskjellige bestaaende eller forhenværende repræsentative Forsamlinger.

I Henseende til Udkastets enkelte Bestemmelser, forsaavidt disse ikke

have været omhandlede i det Foregaaende, bemærkes allerunderdanigst

Følgende.

De trende første §s indeholde Bestemmelser, som formeentlig ikke

bør savnes i den nærværende Forordning. De indeholde kun for saavidt

noget Nyt, som der i anden Passus af § 3 er optaget en Bestemmelse

angaaende de Kongelige Prindsers Myndighedsalder, hvorom der i Konge¬

rigets Grundlov af 5te Juni 1849 Intet er fastsat, medens den ældre for

et vist Tilfælde givne Forskrift i Kongeloven af 14de November 1665 § 10

er ophævet ved Slutningsbestemmelsen i fornævnte Grundlov. Ogsaa an¬

gaaende Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom

eller Fraværelse, hvorom Kongelovens Bestemmelser der dog ikke vare

fuldstændige, ere ophævede, antage vi, at nærmere Forskrifter ville behøves;

men de kunne ikke vel gives for hele Monarkiet, forinden de særlige Be¬

stemmelser herom i den danske Grundlovs §§ 9 til 15 ere satte ud af

Kraft. Desaarsag er det ved det foreliggende Udkasts § 25 forbeholdt at

forelægge Rigsraadet et Lovforslag derom til Betænkning.

Ved Udkastets § 4 er det Kongelige Geheime Statsraad væsentligt i

dets nærværende Skikkelse stillet i Spidsen som den forfatningsmæssigt

fastsatte høieste Autoritet, igjennem hvilken Kongen udøver sin Regjerings¬

myndighed. Det kommer ved den hele Plan for den Fælledsforfatning,

hvorpaa vort allerunderdanigste Forslag gaaer ud, saa meget an paa Re¬



629

gjeringens Førelse at man har anseet det baade i og for sig følgerigtigt

og tillige af ikke ringe praktisk Betydning, at Regjeringens øverste Organ,

hvorfra den hele Styrelse af Fælledsanliggenderne skal udgaae, i selve

Fælledsforfatningen betegnes, medens derimod Antallet af Ministrene og

Fagfordelingen mellem disse indenfor hiin Grændse fremdeles overlades det

Kongelige Forgodtbefindende.

I § 5 indeholdes den almindelige Regel, at Fælledsanliggender ere

alle, som ikke udtrykkelig ere bestemte at skulle være særlige for de enkelte

Landsdele. Naar hensees deels til Kundgjørelsen af 28de Januar 1852,

deels til de særlige Forfatninger for de enkelte Landsdele, vil denne almin¬

delige Regel for Adskillelsen mellem det Fælleds og det Særlige formeentlig

saameget mindre kunne frembyde særdeles Vanskeligheder i Anvendelsen, som

hiin Adskillelse siden Kundgjørelsen af 28de Januar 1852 mere og mere

faktisk har udviklet sig og navnlig er gjennemført ved Statsbudgetterne for

indeværende og forrige Finantsaar. Hvad der i den Henseende allerede fak¬

tisk foreligger stemmer ogsaa overens med den Sondring af det Fælleds

og det Særlige, hvorom Ministeriet i forrige Rigsdagsmøde kom til Enig¬

hed med Rigsdagen, paa eet, rigtignok meget vigtigt, Punkt nær, nemlig

det: om Lovgivningen for Udskrivningen til Krigstjenesten i Hæren og

paa Flaaden, for Hesteudredningen til Hæren og det militære Indqvarterings¬

væsen skal — ligesom Bestyrelsen af disse Gjenstande hvorom ingen

Dissents fandt Sted — være et særligt Anliggende, hvilket Rigsdagen for¬

meente, eller et fælleds Anliggende, hvorfor Ministeriet udtalte sig, og som

Man fremdeles ufravigelig maa fastholde, fordi den Erfaring, som har kun¬

net erhverves angaaende den praktiste Betydning af dette Stridspunkt, me¬

dens Discussionerne om samme have staaet paa, har paa det Bestemteste

bestyrket os i Formeningen om, at det Almindeliges og følgelig ogsaa de

enkelte Landsdeles Interesse bedst sikkres ved denne Ordning.

I § 6 er Bidragsqvoten for de enkelte Landsdeles særlige Intrader til

at dække den Forskjel, hvormed Monarkiets Fælledsudgifter maatte overstige

dets Fælledsindtægter, bestemt, saaledes som bebudet i de særlige Forfatnin¬

ger for Hertugdømmet Slesvig og for Hertugdømmet Holsten respective §

2 og § 3, og som forudsat i det Lovforslag angaaende Indskrænkningaf

Grundloven af 5te Juni 1849, § 4, hvorom forsaavidt Overeenskomst

opnaaedes med den danske Rigsdag i dens sidste Møde. Størrelsen af de

respective Qvoter er den fortiden faktisk gjældende, hvilken der ei har

foreligget tilstrækkelig Grund til at fravige, saalidet som til at foreslaae For¬

andring i Lauenborgs allerede før 1848 bestaaende og i de to Statsbud¬

getter for forrige og indeværende Finantsaar paa samme Maade udtrykte,
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særegne finantsielle Stilling til Monarkiets øvrige Dele. Vi have ved den

foreliggende §'s Affattelse ikke overseet, at det Forhold mellem de enkelte

Landsdeles Folkemængde ifølge den sidste for dem alle fælleds Folketælling,

hvorfra man ved de nu i allerunderdanigst Forslag bragte Bidragsqvoter er

gaaet ud, i Tidens Løb og maaskee allerede ved den næste Folketælling ad

Aare kan vise sig at være saameget forrykket, at der bliver Anledning til

Forandring af selve Bidragsqvoterne, uagtet man har troet at kunne afsee

fra Brøker og dette vistnok ogsaa fremdeles vil findes rigtigst. Men Alt,

hvad Hensynet til de enkelte Landsdeles indbyrdes Tarv i den Henseende

kræver, kan iværksættes uden særdeles Vanskelighed ved Hjælp af Udka¬

stets § 28.

At det i § 8 er foreslaaet, at de af Deres Majestæt udnævnte og de

af de enkelte Landsdeles Repræsentationer valgte Rigsraadsmedlemmer i Hen¬

seende til Rettigheder og Forpligtelser skulle være fuldkommen lige, og at

det i § 9 er fastsat, at det Geheime Statsraads Medlemmer ikke tillige

kunne være Medlemmer af Rigsraadet, hvorimod al fornøden Samvirken

med dette er Regjeringsorganerne forbeholdt ved Bestemmelsen i § 20, be¬

høver formeentlig ingen videre Forklaring.

Forbeholdet i § 13 er en Følge af den nyligen citerede Bestemmelse

i § 8 om de af Kongen udnævnte og de valgte Rigsraadsmedlemmers lige

Berettigelse. Indtil Functionstidens Fastsættelse paa den forbeholdte Maade

er det en Følge af nærværende § og af den næstpaafølgende § 15, at de

af Deres Majestæt Udnævnte kun efter eget Ønske eller formedelst Dødsfald

kunne udtræde.

Deres Majestæts Ministre have, som det af § 15, første Passus, frem¬

gaaer, fundet det meest stemmende med Rigsraadets Værdighed, at der iste¬

detfor Diæter fastsættes et bestemt aarligt Vederlag for Medlemmerne, uden

Hensyn til hvor ofte eller for hvor lang Tid Raadet samles og som alt¬

saa bliver at udbetale, selv om i noget Aar (§ 16) ingen Samling skulde

finde Sted idet man efter de herværende Forhold ikke har turdet tilraade

aldeles intet Vederlag at tilstaae.

At der iøvrigt i samme §'s sidste Passus er foreslaaet Aflæggelse

af Troskabs=Eed til Kongen ved Rigsraadsmedlemmers første Indtrædelse,

hvoraf flere maaskee aldrig tidligere have aflagt samme, og at der i § 16

kun er fastsat Rigsraadssamling til idetmindste hvert andet Aar, idet der

neppe kan findes Anledning til i Tiden at normere Finantsperioden (§ 23)

for et kortere Tidsrum end 2 Aar, turde ikke behøve yderligere allerunder¬

danigst at motiveres.

Det Samme gjælder om § 17, da Kjøbenhavn ikke blot er Kongeriget
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Danmarks, men Monarkiets Hovedstad ligesom Kongernes sædvanlige Resi¬

dentsstad.

Angaaende Forskrifterne, som ere foreslaaede i §§ 18 og 19, skulle

vi allerunderdanigst fremhæve, at Grunden til at Udnævnelsen af Rigsraa¬

dets Præsident og Vicepræsident er forbeholdt Kongen, allerede ligger i hvad

ovenfor er udviklet om den almindelige Plan, hvorfia vi ere gaaede ud ved

vort Forslag angaaende dette Fælledsorgans Sammensætning. De øvrige

Bestemmelser i de nævnte §s følge formeentlig af Udkastets Grundtanke og

af Sagens Natur, i Forbindelse med Hensynet til Monarkiets eiendommelige

Sprogforhold.

I Henhold til hvad vi saaledes have havt den Ære allerunderdanigst

at udvikle, og med den yderligere Bemærkning, at det forekommer os sær¬

deles vigtigt, at Deres Majestæts allerhøieste Beslutning om dette Anlig¬

gende bringes ufortøvet til Udførelse ved den paagjældende Forordnings Publi¬

cation, saasnart den maatte have vundet allernaadigst Bifald, tillade vi os

herved i dybeste Underdanighed at indstille:

at Deres Majestæt allernaadigst vil bifalde det indbemeldte Udkast til

en Forordning om det danske Monarkies Forfatning for dets Fælleds¬

anliggender, saaledes at samme, efterat være allernaadigst approberet,

strax træder i Kraft.“

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Da Kammerherre, Oberst M. v. Lüttichau under 22de Juli har ved

Indberetning til Indenrigsministeriet nedlagt sit Mandat som Landsthings¬

mand for 10de Landsthingskreds, er der under 26de s. M. truffet Foran¬

staltning til Valget af en ny Landsthingsmand i den Udtraadtes Sted.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetning til Finantsministeriet fra Vestindien af 28de Juni

var der foruden de Colonialraadet af Gouvernementet forelagte Lovudkast

blevet indbragt adskillige private Forslag, men af disse var hidtil kun eet

blevet fremmet til videre Behandling, nemlig Forslag til en Anordning om

nye Mønter for de vestindiske Øer fra 5te Medlem for Christiansteds Distrikt,

Birch, i hvilken Sag Comitee var bleven nedsat.

Sundhedstilstanden paa Øerne var god, og man havde i den sidste

Uge havt nogen Regn, hvortil man meget trængte.

Angaaende en i fremmede Blade urigtig refereret og derefter i hervæ¬
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rende Blade omtalt Begivenhed i St. Thomæ Havn er der til Finantsmini¬

steriet indberettet, at da et engelsk Skib, som ved den befalede Udklarering

fra Fortet, uden hvilken intet Skib maa lette Anker eller heise Seil, feil¬

agtig var blevet opgivet at være et amerikansk, og paa Grund heraf, da det

vidstes, at ellers intet engelsk Skib var udklareret ved dets Afseiling den

15de Juni under engelsk Flag blev antaget for et Skib, der vilde unddrage

sig sin Forpligtelse, blev der, efter herom gjort Melding til Hovedfortet, fra

dette givet Signal til Batteriet ved Havnens Udløb om at standse Skibet

hvilket efter de gjældende Bestemmelser skulde skee ved først tre Gange at

anraabe det og derefter ved skarpe Skud, af hvilke de tvende første affyres

foran og bagved, men det tredie og følgende lige paa Skibet. Da Skibet,

efter overensstemmende hermed at være anraabt af Vagtcommandeuren paa

Batteriet (en Underkorporal), ikke gjorde Tegn til at vende, lod han. affyre

et skarpt Skud, der imidlertid ved hans Uagtsomhed ramte Skibet, af hvilket

nogle Splinter naaede Manden ved Roret som dog kun fik en ubetydelig

Contusion. Da det ikke bemærkedes fra Batteriet, at Skuddet havde truffet,

og Skibet endnu ikke lagde bi, affyredes et andet og tredie Skud, af hvilke

det sidste gik igjennem nogle af Seilene, hvorefter Skibet endelig lagde bi.

Vagtcommandeuren blev strax stillet for en Krigsret og den 17de for sit

Forhold idømt 6 Ugers Arrest. Den til 500 8 vurderede Skade var den

16de blevet erstattet ved Beløbets Udbetaling til den engelske Consul paa

Skibets Førers Vegne. Chefen paa den engelske Orlogsdampfregat Ca¬

lypso, som laae i Havnen, Capitain Forbes, erholdt, paa sin Begjæring

derom, strax den 15de fra den fungerende Commandant en Meddelelse om

det Passerede og senere den 17de om Udfaldet af Sagen, hvilken sidste

Meddelelse han samme Dag besvarede i en Skrivelse, der i Oversættelse er

saaledes lydende:

„Jeg har den Ære at anerkjende Modtagelsen af Deres Excellences

Skrivelse af D. D., indeholdende Oplysning om Omstændighederne ved Be¬

skydningen af det engelske Skib Fanny om Morgenen den 15de dennes.

Det er mig en særdeles Fornøielse at udtale, at de af Deres Excellence

meddeelte Oplysninger, saavelsom den Skadeserstatning, der er givet Føreren

af Skibet Fanny, ere fuldkommen tilfredsstillende.

Jeg beder Deres Excellence at modtage min Tak for den smukke og

imodekommende Maade hvorpaa De har udtrykt Deres Beklagelse af en

Begivenhed, som efter min fulde Overbeviisning er foranlediget ved en Feil¬

tagelse, og Forsikkringen om min Anerkjendelse af den Redebonhed og

Aabenhed, hvormed Deres Excellence har tilbudt Erstatning for den tilfæl¬

digt anrettede Skade.
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Efterat der i tidligere Perioder har været gaaet frem paa forskjellige

Maader med Hensyn til Realisationen af de som oftest ubetydelige Efterla¬

denskaber af Klæder m. m., som forefindes efter de i de dansk=vestindiske Be¬

siddelser ved Døden afgaaede Militære af Underklasserne, har det i de senere

Aar været fulgt som Regel ved samtlige derværende Garnisoner, at saadanne

Efterladenskaber af vedkommende militære Foresatte uden Mellemkomst af Auc¬

tionsforvalteren foranlediges folgte ved en Art Auction mellem den Afdødes

Kammerater, og derefter det udkomne Beløb, i Forbindelse med hvad en

saadan Afdød iøvrigt maatte have tilgode, indbetales til vedkommende Skifte¬

ret. Salget af slige Effecter skeer saaledes paa den mindst bekostelige og

tillige paa den fordeelagtigste Maade ved at udbydes blandt dem, som snarest

ville have Brug for de paagjældende Gjenstande, medens der, naar Sagerne

skulde sælges ved en særskilt formelig af Skifteretten foranstaltet Auction

vilde paabyrdes Boet en Bekostning, der ikke staaer i Forhold til deres Værdi,

og paa den anden Side, naar Salget udsattes for at skee ved en forefal¬

dende større Auction, Sagernes Værd lettelig vilde forringes ved deres Hen¬

liggen i længere Tid.

Denne Regel er derfor ogsaa af samtlige paagjældende Autoriteter i

Vestindien anbefalet som hensigtsmæssig, men da den savner udtrykkelig Hjem¬

mel, har Gouvernementet for de dansk=vestindiske Besiddelser, foranlediget hed

en indtruffen Afvigelse fra samme, andraget paa, at der maatte udvirkes

allerhøieste Stadfæstelse af den, saameget mere, som der er fundet at være

Anledning til ved samme Leilighed at træffe nogle nærmere Bestemmelser for

at tilveiebringe den fornødne Control fra Skifteretternes Side med de om¬

handlede Auctioner.

Som saadanne Bestemmelser har Gouvernementet antydet, at det kunde

være at foreskrive, at Compagnicheferne skulde beordres til, naar en Militar

af Underklasserne afgaaer ved Døden, strax ved Commandeersergeanten i

Overværelse af tvende Underofficerer at lade optage en nøiagtig Registrering

af den Afdødes Efterladenskaber forsaavidt angaaer Alt, hvad der ikke, som

Penge, er i Chefens eget Værge, hvilken Fortegnelse bør indføres i den dag¬

lige Rapportprotokol og underskrives af de nævnte Tilstedeværende. En Af¬

skrift heraf burde af Compagnichefen tilstilles Skifteforvalteren ved Dødsfal¬

dets Anmeldelse, og burde denne derhos underrettes fornd om Tiden, naar

Auctionen over bemeldte Efterladenskaber skal afholdes, for at han kan have

Leilighed til, om han anseer det fornødent, at være tilstede ved samme, lige¬

som Auctionen maa bekjendtgjøres for den Afdødes Kammerater ved Para¬

den om Morgenen samme Dag. Ved Auctionen burde Commandeersergean¬

ten tilføre Kjøbernes Navne og Budene i Rapportprotokollen, og vilde Be¬

Dep. Tid. Nr. 42 og 43. 1854.
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løbet endelig tilligemed den Afdødes øvrige Midler og hans efterladte Do¬

kumenter og Afregningsbog blive af Compagnichefen at tilstille Skifteretten.

Det antoges derhos at burde foreskrives, at Skifteforvalteren, naar han efter

Omstændighederne maatte finde det mere tjenligt i Boets Interesse at lade

Forauctioneringen af samtlige eller enkelte Gjenstande foretage ved Auctions¬

retten, eller at undlade Forauctionering, kan tilkjendegive Compagnichefen det

Fornødne i saa Henseende. Da der imidlertid kan være Anledning til at

modificere saadanne detaillerede Bestemmelser efter Tid og Omstændigheder,

saaledes som Erfaring maatte vise at være hensigtsmæssigst, blev det anseet

rigtigst, at Gouvernementet bemyndigedes til at fastsætte de nærmere Regler

i saa Henseende, som maatte skjønnes nødvendige.

Ligesom samtlige Autoriteter i Vestindien have været enige i Hensigts¬

mæssigheden af det af Gouvernementet Foreslaaede, saaledes har ogsaa saa¬

vel Justitsministeriet som Generalprocureuren for Danmark og den Kgl.

Landsover= samt Hof= og Stadsrets Skiftecommission erklæret sig derfor,

og da der saaledes heller ikke for Finantsministeriet har kunnet være nogen

Tvivl om Forslagets Nytte, har Samme nedlagt allerunderdanigst Forestilling,

hvorefter det har behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution

af 7de Juni d. A. at stadfæste den i de dansk=vestindiste Besiddelser bruge¬

lige Fremgangsmaade, at Forauctioneringen af Efterladenskaber af Klæder

m. m. efter de under Tjenesten ved den vestindiske Hærstyrke ved Døden af¬
gaaede Militære af Underklasserne kan skee uden Mellemkomst af Auctions¬

forvalteren, og Beløbet derefter af Compagnichefen udbetales til Skifteretten,

samt at bemyndige Gouvernementet for de dansk=vestindiske Besiddelser til at

træffe de nærmere Bestemmelser, som til enhver Tid maatte skjønnes nød¬

vendige for at tilveiebringe den fornødne Control fra Skifterettens Side med

saadan Forauctionering.

Justitsministeriet.

I et til Justitsministeriet indgivet Andragende havde en Retsbetjent

blandt Andet forespurgt, deels om Erstatningen for det ved Lov af 20de

Juni 1850 ophævede Dommer= og Skriverkorn vil, i Lighed med de andre

civile Embedsmænd tillagte faste Gager, ved indtrædende Vacance være

at dele mellem Formand og Eftermand i Embedet i Forhold til den Tid,

hvori Enhver af dem har fungeret, eller allene bør tilfalde den, der fungerer

ved Forfaldstiden, deels om en i Alders Tid til Retsbetjenten ydet aarlig

Præstation af Ost maa ansees afløst i Forbindelse med Dommerkornet, eller

om denne Ydelse fremdeles retteligen tilkommer den vedkommende Embeds¬

mand.
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Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 29de Novbr.

A., at Dommerkorns=Godtgjørelsen, der forfalder til samme Tidspunkt som

selve Dommerkornet, nemlig til hvert Aars Mortensdag (den 11te Novem¬

ber), maa ligesom Dommerkornet, medens dette ydedes in natura, betragtes

som et det hele forløbne Aar vedkommende Embedsemolument, saaledes at

navnlig den i 1853 udbetalte Godtgjørelse maatte vedkomme Aaret fra

11te Novbr. 1852 til 10de Novbr. 1853 og blive at fordele mellem de i

dette Tidsrum i det paagjældende Embede fungerende Retsbetjente. Hvad

den nævnte Præstation af Ost angik, var denne i det omspurgte Tilfælde

ikke taget i Betragtning ved Ansættelsen af Erstatningen for Dommerkornet,

men forsaavidt det ikke destomindre maatte kunne oplyses at den var ble¬

ven ydet istedetfor Dommerkorn, maatte den dog nu ansees bortfalden, hvor¬

imod den i andet Fald maatte vedblive som hidtil, saafremt der ellers dertil

havdes lovlig Adkomst.

Ved Fundatsen af 10de Juni 1735 § 47 samt Reskripterne af 12te

Decbr. 1755 og 7de Septbr. 1759 er der tilstaaet Vemmeiofte adelige

Jomfrukloster en extraordinær Skifte= og Auctionsjurisdiction.

Ved Fundatsens bemeldte § 47 er det nemlig tilladt Priorinden og Curatorerne

for Klosteret, at lade de ved samme forefaldende Auctioner forrette af En

af Klosterbetjentene eller hvem de ellers dertil maatte bemyndige, og denne

Rettighed blev, i Anledning af et af vedkommende Retsbetjent om sammes

Omfang reist Spørgsmaal, ved allerhøieste Reskript af 12te Decbr. 1755

nærmere bestemt og udvidet til at skulle strække sig til alle paa begge Klosterets

Hovedgaarde, Vemmetofte og Høistrup, deres Grunde og derpaa befindende

Huse, forefaldende Auctioner.

Angaaende Skiftejurisdictionen fandtes i selve Fundationen ingen Be¬

stemmelse, og Klosteret kunde derfor ikkun ansees berettiget til at udøve den

almindelige jorddrotlige Skiftejurisdiction, indtil denne Rettighed ved aller¬

høieste Reskript af 7de Septbr. 1759, i Henhold til den Klosteret som oven¬

nævnt tillagte extraordinære Auctionsjurisdiction, blev udvidet til at gjælde

i samme Omfang som sidstnævnte Rettighed.

Efterat det ved Lov af 28de April 1850 var blevet bestemt, at en¬

hver med Eiendomsbesiddelse forbunden Ret til Skiftehold skulde ophøre med

Udgangen af Aaret 1850, blev der af Herredsfogden i Stevns og Faxø

Herreder reist Spørgsmaal om, hvorvidt Vemmetofte Kloster, uagtet Be¬

stemmelsen i nysnævnte Lov, fremdeles maatte være berettiget til at udøve

den Samme ved de ovennævnte Bestemmelser hjemlede Skifte= og Auctions¬

jurisdiction.
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Justitsministeriet udtalte sig i den Anledning derhen, at Skiftejurisdic¬

tionen i det Hele, navnligen ogsaa forsaavidt den gik udover Grændserne

for den sædvanlige jorddrotlige Skiftejurisdiction, maatte ansees hævet ved

det udtrykkelige Indhold af bemeldte Lov, hvorimod denne, der ikke forkyndte

sig som en fuldstændig Gjennemførelse af det i Grundlovens § 75 udtalte

Princip, ikke skjønnedes at kunne have nogen Indflydelse paa Auctionsjuris¬

dictionen, og det saameget mindre som sidstnævnte Ret, i Henhold til Fun¬

datsens § 47 og Reskriptet af 1755, havde bestaaet uafhængig af Skifteju¬

risdictionen og oprindelig endog havde en videre Udstrækning end denne, der,

som ovenberørt, først ved Reskriptet af 1759 fik en til hiin Rettighed sva¬

rende extraordinær Udvidelse.

Da Klosterets Curatel imidlertid ikke troede at kunne erkjende Rigtig¬

heden af det med Hensyn til Skiftejurisdictionen af Justitsministeriet an¬

tagne Resultat, blev Spørgsmaalet herom henviist til Afgjørelse ved Dom¬

stolene, og blev da Klosteret ved Høiesterets Dom af 24de Januar f. A.

kjendt uberettiget til at udøve den omhandlede Jurisdiction.

Medens denne Sag stod paa, fandt Justitsministeriet sig, da Spørgs¬

maalet om Ophævelsen af Klosterets Auctionsjurisdiction paany fra vedkom¬

mende Herredsfogeds Side blev sat i Bevægelse, foranlediget til fra Kloste¬

rets Curatel at indhente Oplysning om, i hvilket Omfang denne Auctionsret

hidtil var bleven udøvet, og navnlig om den havde omfattet faste Eiendomme,

samt om vedkommende Auctionsbetjent antoges at kunne afsige Kjendelser,

der vare Gjenstand for Appel til Overretten.

I sin Svarskrivelse bemærkede Curatelet, at ligesom den omhandlede

Auctionsret ved de tidtnævnte Bestemmelser formeentligen var betegnet at

være af et saadant Omfang, at der i Medfør af samme retsgyldigen maatte

paa Klosterets Vegne kunne afsiges Kjendelser, saaledes var en saadan Kjen¬

delse virkelig i sin Tid afgivet i Anledning af en Protest fra Herredsfogden

i Stevns og Faxø Herreder mod en Auction, som i Aaret 1845 blev af¬

holdt over Ladningen af et paa Klosterets Forstrand indstrandet Skib, hvil¬

ken Kjendelse blev indanket til og stadfæstet af Høiesteret, samt at faste

Eiendomme ikke fandtes at være solgte ved offentlig Auction under Klosterets

Jurisdiction, hvorimod der af Samme var afholdt Auctioner over Løsøre,

Strandingsgods og Skibe, saavelsom i Anledning af Bortforpagtninger paa

Godserne. Curatelet bemærkede endvidere, at den nuværende Auctionsbetjent

(Klosterforvalteren), hvem der i sin Tid er meddeelt allerhøieste Bevilling paa

at betragtes lige med Kongelige Embedsmænd, er ældre i hiin Embedsstilling

end den nuværende Herredsfoged i Stevns og Faxø Herreder, der, ligesom

hans Formand i Embedet i hiin Egenskab nyder en aarlig Refusion fra
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Klosteret, og androg derhos paa, at Justitsministeriet vilde understøtte Be¬

varelsen af den omhandlede Auctionsret.

Idet Justitsministeriet nu vel, efter de af Curatelet angaaende Beskaf¬

fenheden og Omfanget af denne Rettighed meddeelte Oplysninger, maatte

ansee det som en Følge af det i Grundlovens § 75 udtalte Princip, at

samme burde ophæves og overdrages vedkommende Retsbetjent, maatte

Ministeriet paa den anden Side formene, at Billighed talte for, at denne

Foranstaltning, der for Klosterets Auctionsbetjent vilde medføre et ikke ube¬

tydeligt Tab i Indtægter, først traadte i Kraft ved den nuværende Kloster¬

forvalters Afgang. Dette lod sig, saavidt Justitsministeriet skjønnede, ogsaa

vel forene med den anførte Grundlovsbestemmelse, der ikke har foreskrevet,

at den befalede Ophævelse af den med Eiendomsbesiddelse forbundne døm¬

mende Myndighed skal iværksættes uopholdelig eller inden en vis Tidsfrist:

og heller ikke kunde Justitsministeriet antage, at det paa Grund af hiin Be¬

stemmelse skulde være nødvendigt, at Ophævelsen netop fandt Sted ved Lov,

naar det ved de Berettigedes Samtykke blev muligt at gjennemføre Foran¬

dringen uden den lovgivende Magts Mellemkomst. Justitsministeriet hen¬

stillede derfor til Curatelet, om samme maatte paa Klosterets Vegne ville

samtykke i, at den omhandlede Ret bortfalder, og bemærkede, at det i saa

Fald vilde komme under Overveielse, om Sagen maatte kunne ordnes ad

administrativ Vei, saaledes, at Foranstaltningen ikke kom den nuværende

Klosterforvalter tilskade, men at Ministeriet i benægtende Fald vilde see sig

nødsaget til, i Henhold til Grundlovens §75 at bevirke en Lov angaaende

hiin Rets Ophævelse, i hvilket Tilfælde der neppe vilde kunne tages noget

Hensyn til det Tab i Indtægter, som Klosterforvalteren derved vilde Ude.

Da Curatelet under den angivne Forudsætning indvilligede i, at den

omhandlede Auctionsret ophæves, nedlagde Justitsministeriet en allerunderda¬

nigst Forestilling, og behagede det da Hans Majestæt Kongen, paa Ministe¬

steriets i Henhold til det Anførte gjorte Indstilling, ved allerhøieste Resolu¬

tion af 22de Mai f. A. at bifalde: „at den Vemmetofte adelige Jomfru¬

kloster ved Fundatsen af 10de Juni 1735 §47 samt det allerhøieste Reskript

af 12te Decbr. 1755 hjemlede Auctionsret ved den nuværende Klosterfor¬

valter Kammerraad Howitz's Afgang ophæves og overdrages til vedkommende

Retsbetjent.“

Efterat Justitsministeriet i Skrivelse af 2den Decbr. 1852*) havde

udtalt det som sin Formening, at der ifølge Plakat af 3die Juni 1842 § 2

ikke kan fordres Gebyr for Udskrifter af Auctionsprotokoller, naar disse ere

bestemte til at tjene som Bilage ved Havnekasseregnskaber, begjærte Inden¬

*) Dep. Tid. for 1853 S. 955.
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rigsministeriet, i Anledning af en derom ved Revisionen af flere Havnekasse¬

regnskaber gjort Udsættelse, sig Justitsministeriets Yttringer meddeelte om,

hvorvidt den Omstændighed, at de ommeldte Udskrifter tillige vare bestemte

til at benyttes i visse andre Øiemed saasom ved Indstillingen om Appro¬

bation paa de gjorte Bud, ved Controllen med Udførelsen af de bortliciterede

Arbeider, eller til Brug ved det af Indkassator aflagte Regnskab, kunde an¬

tages at medføre, at der maatte erlægges Gebyr for dem.

I Gjensvar herpaa yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 17de Novbr.

f. A., at det maatte antage, at det kun var, hvor Udskrifterne udelukkende

vare begjærte for at benyttes som Regnskabsbilage, at de kunde fordres

leverede uden Gebyrs Erlæggelse.

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling,

har det behaget Hs. Majestæt Kongen under 20de Marts f. A. allernaa¬

digst at bifalde: at den Uniform, som det ved allerhøieste Resolution af

3die Novbr. 1829 er tilladt Auctionsdirecteuren i Kjøbenhavn og de i hans

Contoir ansatte Embedsmænd at bære, maa forandres saaledes, at den røde

Uniformskjole ombyttes med en kort mørkeblaa Frakke med to Rader af de

ved allerhøieste Resolution af 17de Septbr. 1852 paabudne Knapper, og

Krave og Opslage ligeledes af mørkeblaa Farve, men iøvrigt med samme

Broderi for Auctionsdirecteuren og samme Besætning for Contoirpersonalet

som hidtil, samt at mørkeblaae Beenklæder træde istedetfor de tidligere regle¬

menterede paille *).

Paa en Forespørgsel fra en Sognefoged, om hvorvidt han var pligtig

til imod sin Villie at foretage de ham af Skifteforvalteren overdragne Regi¬

strerings= og Vurderingsforretninger i de i den Kgl. Resolution af 7de Mai

:i:) I Forbindelse hermed bemærkes, at det ved allerhøieste Resolution af 27de Mai 1852

er blandt Andet allernaadigst befalet: 1) at den ved de allerhøieste Resolutioner af

25de Februar 1803, 19de Juli 1805 og 19de Juni 1845 for Medlemmer af Høiesteret,

Landsoverretterne i Kongeriget Danmark og Island samt paa de danske Øer i Vestin¬

dien, Kjøbenhavns Criminal= og Politiret, og for Justitiarius i Søretten reglementerede

røde Uniformskjole ombyttes med en kort mørkeblaa Frakke med to Rader forgyldte

Knapper, sort Fløiels Krave og Opslage med samme Broderi som hidtil, samt at de

hidtil til Galla reglementerede hvide Beenklæder ombyttes med mørkeblaae med derpaa

anbragte Guldgalloner; 2) at der for Sekretærerne ved Høiesteret anordnes en kort

morkeblaa Frakke med to Rader forgyldte Knapper, Opslage og Krave af samme Klæde

som Frakken, og med samme Broderi som hidtil, samt mørkeblaae Beenklæder.

Endvidere bemærkes, at det under 26de Juli 1850 er af Hs. Majestæt allernaadigst

bifaldet: at den for Assistenterne ved Kongens Fogeds Contoir hidtil brugelige Em¬

bedsuniform maa forandres saaledes, at den bliver den samme som den for Kjøbenhavns

Politiassistenter senest reglementerede, med den Forskjel, at der for hine reglementeres

sorte Opklapninger paa Kraven.
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1799, bekjendtgjort ved Cane. Circ. af 6te Juli s. A., omhandlede mindre

Boer, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 1ste Novbr. f. A., at der ikke

findes Hjemmel til at paalægge Sognefogderne som Pligt at foretage de

omhandlede Forretninger.

Ordenscapitulet.

Under 24de Juli har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Formand for Borgerrepræsentantskabet i Veile, Kjøbmand og Agent Linnemann,

til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Wilhelm

Frederik Guldbrandt Heins i Kolding at anlægge og bære en Kongelig

Svensk=Norsk Medaille i Guld med Indskrift Hlis quorum meruere labores.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Postmester=Embedet i Rendsborg. Gage

2200 Rd., og til Contoirhold 2000 Rd. aarlig. For Oppebørslerne stilles

Sikkerhed af 10,000 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant
den 26de Juli.

S
Under Justitsministeriet. En Prøveprokurator=Bestilling i Randers

Amt, med Forpligtelse for den, der beskikkes, til at tage Bopæl i Grenaa,

eller indenfor en Afstand af i det Høieste 3 Miil fra samme, og i alle

Tilfælde at ansees boende i bemeldte Kjøbstad. Opslaaet vacant den 24de Juli.

I den i Departementstidenden Nr. 40 S. 599 optagne Beretning an¬

gaaende de med det ledigværende Embede som Byfoged og Byskriver i Ny¬

borg forbundne Indtægter ere de under Nr. 3 opførte Embedsjorder opgivne

til c. 13 Tdr. Land, istedetfor at de efter senere modtagen Meddelelse ud¬

gjøre noget over 15 Tdr. Land.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
An¬Posten som Registrator under den Kgl. Lauenborgske Regjering.

frasøgninger indleveres til bemeldte Regjering i Ratzeborg inden 4 Uger

den 12te Juli at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Fjellerup og Glæsborg Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1)

Korntienden 118 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. Rug, 10 Tdr. Byg, 14 Tdr. 2

Skpr. 1 Fdk. Havre. 2) Qvægtiende 9 Rd. 3) Offer og Accidentser

160 Rd. 4) Refusioner 16 Rd. 5) Landgilde 2 Tdr. Rug og 2 Tdr.

Byg. 6) Huuspenge 16 Rd. 7) Leie af Mensalhuse 12 Rd. 8) Smaa¬

redsel 15 Lpd. Ost, 45 Snese Æg. 9) Præstegaardens Jordtilliggende, der

staaer for 3 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 1½4 Alb. Hartkorn, udgjør 33 Tdr. Land

Til KaldetAger af tildeels let og sandet Beskaffenhed, men i god Drift.

hører et lidet Skovskifte og to Enge, hvorpaa aarligen avles 30 Læs Hø.
Alle Præste¬Tørv haves i Overflødighed, men af maadelig Beskaffenhed.

gaardens Bygninger ere i smuk og god Stand. Paa Kaldet hviler ingen

Enkepension eller anden Afgift. Sogneveien, 1½4a 1½ Miil, er meget be¬
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Udgifter: Skatter paa Amistuen 62 Rd.; Landemodsexpensersværlig. —

Communeafgifter ere blevne udredede med 14 Rd.12 Rd.

Befordringer og Afgang.

Under 24de Juli er Oberstlieutenant Schack v. Brockdorff, Riddera

Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til Kammerherre.

Under Finantsministeriet. Under 24de Juli er Chef for 3die Post¬

sekretariat under Generalpostdirectoratet, Postsekretær I. E. Brock, allernaa¬

digst forflyttet i lige Stilling til 1ste Postsekretariat. Under s. D. er Fuld¬

mægtig under Generalpostdirectoratet, Cand. juris T. Schultz allernaadigst

beskikket til Postsekretær og Chef for 3die Postsekretariat; Assistent i Gene¬

ralpostdirectoratets Assignations= og Bogholdercontoir C. W. A. Winge til

Cancellist i samme Contoir. Under s. D. er Skovfoged C. W. Møllerved

Slagslunde Skov paa 2det Frederiksborgske Distrikt, efter Ansøgning, paa

Grund af Svagelighed, i Naade og med Pension entlediget. Under s. D.

er Toldkasserer i Tønder, Kammerjunker M. M. Treschow, formedelst

Svagelighed, i Naade entlediget med Pension. Under s. D. er fungerende

Toldforvalter i Nakskov P. E. O. Heinsvig allernaadigst beskikket til Told¬

inspecteur i Ringkjøbing.
(—Under Justitsministeriet. Under 24de Juli er Cand. juris A. Ro¬

stand allernaadigst beskikket til Fuldmægtig under Kjøbenhavns Politi; Cand.

juris J. P. Nielsen til Copist under Kjøbenhavns Politi. Under 26de s. M.

er forhenværende Livlæge hos høisalig Kong Christian den Ottende, Dr. med.,

Professor Dahlerup, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, allernaa¬

digst udnævnt til Etatsraad, med Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rang¬

forordningen.

Under Indenrigsministerier. Under 24de Juli er der meddeelt aller¬

høieste Confirmation paa en for Bogholder R. M. Primon af Magistraten

i Nyborg udfærdiget Beskikkelse Under s. D. ersom Mægler sammesteds.

Exam. juris E. Thorarinsson allernaadigst beskikket til Sysselmand i Isa¬
fjords Syssel inden IslandsVestamt.

Under Krigsministeriet. Under 18de Juli er Oberstlieutenant i den Kgl.

Artilleribrigade uden Anciennitet T. v. Jessen, Ridder af Dannebrogen og Danne¬

brogsmand, efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed, meddeelt Afsked i

Naade af Krigstjenesten med Pension. Under s. D. er Overlæge paa yngst

Gage i Armeen M. A. Haar, Ridder af Dannebrogen, oprykket paa næstældst

Overlægegage, og Underlæge i Armeen, charakteriseret Bataillonschirurg I.
Abraham allerhøist udnævnt til Overlæge i Armeen. Under s. D. er Au¬

Biteur og Regnskabsfører ved 3die Dragon=Regiment L. J. F. Moltke, der

er udnævnt til Auditeur og Sekretær ved Kjøbenhavns Borgervæbning samt

Auditeur og Regnskabsfører ved Kongens Livjægercorps, entlediget i Naade

fra Landmilitæretaten.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 18de Juli er constitueret Contoirchef under Ministeriet for Hertug¬

dømmerne Holsten og Lauenborg, Cand. juris I. G. A. Fahrenholz aller¬
naadigst udnævnt til Amtsskriver for Bordesholm Amt.
—

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariememlsrivenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 5 Kngusk 1854.NA4.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Da den 4de Landsthingsmand for 8de Valgkreds, Gaardeier Jens

Christian Nørgaard af Nørhaa for Indenrigsministeriet har anmeldt,

at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds paa

Rigsdagen, er der under 31te Juli sidstl. trufset Foranstaltning til Valget

af en ny Landsthingsmand i den Aftraadtes Sted.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

I det fra Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet under 30te

Mai d. A. udgaaedk Circulære*) til Skoledirectionerne om at tage under

Overveielse, hvilke Fognstaltninger der kunne være at træffe til en Forbedring
i Skolelærernes Kaar, findes blandt Andet udtalt, at man har søgt at virke

til dette Maal, deels ved Forhøielse af de planmæssige Lønninger, deels ved

Anvendelsen af Plakaten af 22de Mai 1839 § 3. Til nærmere Oplysning

i saa Henseende meddeles herved en Fortegnelse over de Lønningsforbedrin¬

ger af idetmindste 10 Rd. eller 3 Tdr. Bygs Værdi, der i Fortsættelse af

de Grundsætninger, der ere fulgte saavel af det forrige Kgl. danske Cancelli

som senere af Ministeriet, ere bevilgede endeel Skolelærere i Aarene 1852,

1853 og første Halvdeel af 1854. Ved de med * betegnede Skoler har

Sagen været forelagt vedkommende Amtsraad, forinden Ministeriet derpaa

resolverede.

*) Dep. Tid. Nr. 34 S. 497—504.
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18 5 2.

KjøbenhavnsAmt.

Læreren ved Roeskilde Friskole (personlig) 50Rd.

Lærerinden ved Roeskilde Borgerskole (personlig 25 Rd.

Læreren ved Gjentofte Skole Rd.(indtil videre) 24

Hvidøre (indtil videre) 24
Skole 10Thorslundemagle

403die Lærer ved Roeskilde Borgerskole (personlig)
40 —4de (personlig

Frederiksborg Amt.

Skole 3 Tdr. Land eller Godtgjørelse derfor.Læreren ved Gadevangens

Holbeks Amt.

Sæby Skole (peronlig) 5 Tdr.Læreren ved Byg.
*

— Svallerup Skole 3 Tdr. Byg.
2 Bjerre 3 Tdr. Byg.

(personlig) 6Tudse Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg.

Vidskende (indtil videre) 12 Tdr. Byg.

Sorø Amt.

2den Lærer 25 Rd.ved Sørbymagle Skole

Læreren 6Krummerupved Tdr. Byg.
* 8Lysholm
* 8Fodby

——
—3½Spjellerup

— — —Bjerre 496

Gjerløv 10 Rd.

Præstø Amt.
* Lærerenved Kastrup Skol¬ 5Tdr. Byg.
2 Kagstrux 10

2 6Dysted

Bornholms Amt.

Læreren ved Pedersker Skole10 Rd.

Odense Amt.

Catecheten i Odense (personlig) 100 Rd.

Læreren ved Nørre=Lyndelse Skole 10 Rd.

Svendborg Amt.
Læreren ved Tryggeløv Skole (interimistisk) 40 Rd.

Brangstrup (personlig) 5 Tdr. Byg.
X — — Bjerne anordningsmæssig Skolelod.

Maribo Amt.

Læreren ved Godsted Skole (personlig) 5 Tdr. Byg (imod at afstaae Offer og
Accidentser af Østerulslev Sogn, som da tilfalde Læreren
sammesteds uden Afkortning).

Engestofte Skole 3 Tdr. Byg.

Aalborg Amt.

Læreren ved Egense Skole 6 Tdr. Byg og en anordningsmæssig Skolelod.

Lyngby— 2 Tdr. Rug og 5 Tdr. Byg.
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Hjørring Amt.

Læreren ved Emb Skole 5 Byg.Tdr.

* Skole 8Hørmested Tdr. Byg.

10 Rd.Hallund

Skole 10 Rd.Østerbrønderslev

25LæssøHals Skole pa¬

Thisted Amt.

FriskoleThisted 20 Rd.vedLæreren

Skol¬ 10Lodderup

10 BygTdr.Kjettrup og 10 Rd.

Gjøttrup 10 og 10

—Villersler 4½4

Rd.Skole 10Vestervande

40Østervandet

Viborg Amt.

* Læreren ved Rind Skole 5 Tdr. Byg.

* Thaarup (Vinge Sogn) 5 Tdr. Byg, 64 Lpd. Hø og 96

Lpd. Halm.

*— — Daugberg 10 Tdr. Byg.

Vinkel 10

—
Vinderslet 171 Tdr. Byg.

Uldbjerg omtrent 11 Tdr. Byg.

Aarhuus Amt.

Læreren ved Stoustrux Skol anordningsmæssig Skolelod, Brændsel og Fourage.

Skanderborg Amt.

* Læreren ved Skjellerup Nygaarde Skole 1 Td. Rug og 514 Tdr. Byg

Randers Amt.

* Læreren ved Aarslev 10 Tdr. Byg.Skole

— Segalt anordningsmæssig Brændsel og Fou¬Skolelod,

rage (istedetfor30 Rd.,

2den Lærer ved Mariager 150 Rd

* Læreren ved Handrup 3½ Tdr. Byg.

Ribe Amt.

SkoleLourupLæreren ved 30 Rd.

— Drengstel 30

* Hodde (i aarlig omtrent 30 Rd.2 Aar

*
— ligeledesVrøgum 30

* Borsmose ligeledes 30

* — Orten ligeledes 30

* —

—
Kjærup ligeledes 30

*k Hyllerslet ligeledes 30 —

*k
—

Skanderux 97 Tdr. Byg.
*

— 7944Dollerux

*
— Gjelballe 7344

*
—

—
— Vilslev 16

2
16Malt

*
— Jernved 12

3.
— Veien 11
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* Læreren ved Gleiberg Skole 4 Tdr. Byg.

*
— Starup 316

Rin gkjøbing Amt

* Læreren ved Noe Skole 5Tdr. Byg.

*k
— 5Haelby

*
— 71se4 ——Sinding

Veile Amt

Læreren Skole 1vel Ørum Td. Rug og 6 Tdr. Byg

Eltang 13 Td. Byg.
* SkoleNørre=Biert 14 Tdr. Byg.
* Nørre=Vilstruz 11

Lære¬ ved GaarslevAnden 20 Rd.

4Læreren SkolerTudevad Vesterbtvel Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg.

7Taagelund¬Bølling Tdr. Byg
* Skol¬ TdrRaarup Byg.
* 3Aastruz
2

—
Kleis

*
— —Lindved 3

—
— Skjolde

— Brunde 9

— Nebsage

Bjerge

Bekkeskou

Stenderuz

— —
Drum

—

—
Daugaark

——— Overby

Klakring

— Engom 11

— Gammelbr 68 Rd. med Fradrac af 1 Td. Byg efter Kapitelst.

28 Rd.Overbarrit ligeledes.

Barritskol 20 Rd., ligeledes
—

Vrigstet 20 Rd., ligeledes

3 Tdr. Byg.Thorsted

18 5 3.

Holbeks Amt.

3die Lærer ved Holbeks Bor erskole 80 Rd.

Læreren ved Særslør Skole indtil videre) 5 Tdr. Byg.

Tømmerup 8
* * * * * *

Sorø Amt.

Læreren Boeslundeved Skol¬ 5 Tdr. Byg

Sønderu¬ 5

—31Gryderu

—Bidstrup 4

8Beenløse

10Sludstruz Rd.

— Steenmagl 6 Tdr. Byg.
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Præstø Amt.

50 Rd.3die Lærer ved Stege Borgerskolt

* Lærerenved Karise Skole 11 Tdr. Byg.2
*

378Storelinde Skole
*

Alsted 714

—— 3Sværdborg
*

— 4½Snertinge
* —

Rønnebel 12

*
—4½Svinø

* —3½4Kostræde

Odense Amt.

Skol¬* Læreren ved Haarbt 16Tdr. Byg.

En Lærer ved Odense 60 Rd.Skolevæsen (personlig)

—50

50

Svendborg Amt.

SkoleLæreren ved Hennetved 5 Tdr. Rug 5 Tdr.Byg.og

1½Illebølle og 11

Realskole (personlig,2den Lærer ved Nyborg 60 Rd.

Maribo Amt

Skole 100 Rd.2den Lærer ved Saxkjøbing

—1003die

——— — 402den Hillested

——3die 50Maribe erskoleBorg

10 Rd.Nebbelund¬Læreren Skolevel

*Sæddinge 10

6Eskildstrug Tdr Byg.

Aalborg Amt.

Læreren vek Blendstrug Skole 51 Tdr. Byg.

Gravlev 13 Rd.

2Størring Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg.
—

— —Schelund Tdr. Byg.5

En Lærer ved Aalborg Skolevæsen (personlig) 50 Rd.

Læreren ved Vestberg Skole Rd2(

*
—

10 Tdr. Byg.Hallager
* —

—
Grydsted Simested Skoler 2 Tdr. Rug og 12 Tdr. Byg.og

Hjørring Amt.

* Læreren ved Skole Tdr. Byg.6Vreilet
*

Rønneberg 5

* 4Guldager
*

Hæstrux 4
8Klæstrup

Eml 3 og 10 Rd.
*

— 10Venneberg
* 10Ugilt
* 10Linderum

Skole 12 Tdr. Byg.Lørslev (Jilbjerge
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* Læreren ved Taars Skole 8Tdr. Byg
* Sæssing 12

* 8Svendstrup
* Bolle 13½

* —
131Gjeraa

*k
—Assaa 131

*
—— 13½Hjalleruz

* —

—
131Ørsøt

* — —13½Thorux
*k

—13½4Dorf

Thisted Amt.

Læreren ved Snedsted Skole 3 Tdr. Rug og 89 Tdr. Byg.

anordningsmæssig Skolelod (istedetfor 40 Rd.)Østervandet, er

Viborg Amt.

SkoleLæreren ved Hald 3 Tdr. Byg.

Tapdrux 5 Tdr. Land Jord.

Aarhuus Amt.

i4de Lærer ved Friskolen Aarhuus (personlig) 20 Rd. og fri Bolig.

5 Tdr. Byg.Læreren ved Framlev Skole

Skanderborg Amt.

Læreren Skole 23 Rd.Haldruzvek

5 Tdr. Byg.Hammel

Voldby 3946

334Svendstrug

Vitved 2 Tdr. Rug, 5 Tdr. Byg, 128 Lpd. Hø.

192 Lpd. Halm og 4 Favne Brænde.

— 7Røgen Tdr. Byg.

7Farre

* —
8Niim

* 8Underuz

Ørritzlev omtrent 3 Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg.

Randers Amt.

3die Lærer ved Randers Friskole (personlig) 70 Rd.

* Læreren ved SkoleEgens 15 Tdr. Byg.

Holme 3½e

* Vivild 15 Rd.

* Lystrux 15

* Assentofi 10 Tdr Byg og 8 Rd. 73½9 ß.
*k Holbek 4

*
— —

5( Vesteralling og 2 Rd.

RibeAmt.

* Læreren Skol¬Østervedstetved omtrent 40 Rd.

*
— 30Lustrux

* —— Tved Tange 18 Rd.

Ribe Skolevæsen 404de Lærer ved

—5te 40

40 —6te
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Skol¬* Læreren vek 15 Tdr. Byg.Eskelund
*k Hunderup 12

—* 10½4Store Andst
26 Rd. 4 Mk.Norddor

*— 15 Tdr. Byg.Gjesten

Rinkjøbing Amt.

20 Tdr. Byg (imod at afgive Offer og Acci¬* Læreren ved Sevel Skol¬

som da tilfalde Læ¬Mogenstrup Skoledistriktdentser af

sammesteds uden Afkortning).reren

Veile Amt.

Skole 40 Rd.2den Lærer ved Erritzø

Læreren ved Trelde interimistisk 10 Td. Byg.

3die Lærer ved Kolding Borgerskole, personlig 100 Rd.

* Læreren ved Ammitzbøll Skole, omtrent 40 Rd.
10 Rd.2den Lærer ved Hedensted

1ste Halvaar 18 5 4.

Kjøbenhavns Amt.

Læreren ved Herstedøster Skole 24 Rd.

Holbeks Amt.

i Holbek 80 Rd.2den Lærer ved Friskolen

—50* 2den Lærer ved Hørby Skole

50Uggerløse2den

Onsberg SkolevedLæreren

Offer og Accidentser hver af sit Distrikt; Stør¬Tofteberg

relsen vides ikke.Thorup

Besser
—

Skole 10 Rd.Kirkehelsinge

Sorø Amt.

Læreren ved Heininge Skole 10 Rd.

Lærerinden ved Skjelskør Haandgjerningsskole 15 Rd.

Læreren ved Frederiksminde Skole 3½ Tdr. Byg.

En Lærer ved Slagelse Borgerskole, personlig 100 Rd.
2den Lærer ved Frølunde Skole 20 Rd.

Læreren ved Hemmershøi 10 Tdr. Byg.
623Magleby

Præstø Amt.

Læreren ved Vollerslev Skole 45½s4 Tdr. Byg.

Bornholms Amt.

Læreren ved Østerlars vestre Skole 5½ Tdr. Land (istedetfor 30 Rd.)

2den Lærer ved Hasle Borgerskole 50 Rd. eller eventuelt 80 Rd.

Læreren ved Insker nordre Skole 50 Rd.

Odense Amt.

En Lærer ved Odense Kjøbstads Skolevæsen, personlig 50 Rd.

Svendborg Amt.

Læreren ved Skjellerup Skole 3 Tdr. Byg.

3Ellinge

50 Rd.Catecheten i Rudkjøbing
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Maribo Amt.

Borg erskole 50 Rd.2den Lærer ved Maribo

50Friskole

3Læreren ved Oureby Skole Tdr. Byg.

Rørbek 3

Aalborg Amt.

SkoleVildsted Tdr.5Læreren ved Byg.

Sørup 4Tdr. Byg.

Gudum Rug og 15 Tdr. Byg.2 Tdr.

*Lillevorde 3 og 19

Biskole 40 Rd.Gudumlunds

Hjørring Amt

Læreren ved Hals Skole paa Læssø (personlig) 2 Tdr. Rug, 5 Tdr. Byg og

50 Rd.

* 14 Tdr. Byg.Aasted

* Skol¬Riberholt 10

Jelstrux 6

Seilstrug og 10 Rd.
— 6SkoleøstreJerslet Tdr. Byg.

5SkoleFristrup

70Borgerskole2den ved SæbtLærer Rd.

Skol¬ Tdr.Moesbergvel Byg.Lærerer

12 RdHellevat

12Alleruz

—Hellum 12

12Ørum

4Børglum vestr Tdr. Byg.

— Elling 12

—
Rubjerg

Lønstrup 5

Viborg Amt.

Grøning SkolekLæreren Tdr. Byg.ved

Hvam 5

Hvilsom 5

3Sønderbek

Grønbet 7

Ans 13

7Svostrux

Aarhuus Amt.

Læreren ved Aarslev Skol¬ 5846 Tdr. Byg.(personlig)

994Tiilst (ligeledes

Skanderborg Amt.

Overlæreren ved Horsens Friskole(personlig) 50 Rd.

* Læreren ved Gangsted Skole 7 Tdr. Byg.
* Søvind 12
*

Aaes 10

*
— 5Tvingstrux

2
——

9Overby med Fradrag af 12 Rd.
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Læreren ved Skole Tdr.Østbirk Byg9

Sattrup

— 71Yding (2
—

— —Hanstet 4

— 12Grumstrux
— —Vedslet 10

— 12Steensballe

— Hornborg 31

— Kalhauge

Hvirring

Honum

—Bryrup 4

Amt.Ribe

* Læreren ved Byg.20Tdr.Oxby Skole

Rd.Jedsted 20

28 Rd.Skodborghuus Skole

* Veirup 5 Tdr. Byg.
* — AarHodde 30 Rd.aarlig omtrent2

* — —30Vrøgum ligeledes
* — Børremose 30ligeledes
* —— 30Orten ligeledes
* — 30ligeledesKjærup
* —

—Hyllerslev ligeledes 30

* —— —Gjørding 5 Tdr. Byg.

Ringkjøbing Amt.

* Læreren ved Harborøre Skole 10 Tdr.søndre Byg istedetfor 16 Rd.

Veile Amt.

* Læreren ved Hveisel 6 Tdr. Byg.Skole

* Ildved 5

* — 5—Gadberg
* —

—— Greis 4
2

Hygum 4
— Vindelev 4

— Vilstrup 4
— 4Jennum Skole(Slelde Tdr. Byg.
— Hornstru¬ Skole Tdr. Byg.4

— Uldum 4

— Langskou 4

Jellinge 10

Lihmskov 16 Rd.

—12Frederikshaab

at der i det nævnte Tidsrum er approberetDet maa derhos bemærkes

endeel nye Skoleplaner, hvorved der tildeels ogsaa er bevirket en Forbedring i

de vedkommende Læreres Lønninger. Der er saaledes approberet nye Skole¬

planer for følgende Pastorater og Sogne:
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18 5 2.

Frederiksborg Amt: Frederiksværk Skoledistrikt i Cregome Sogn;

Holbeks Amt: Buttrup og Tudse Pastorat; Præstø Amt: Vesteregede

Sogn, Nestelsø og Mogenstrup Pastorat; Bornholm: Hasle Kjøbstad;

Odense Amt: Hunderup Skoledistrikt i Odense St. Knuds Landsogn, Mid¬

delfart borgerlige Realskole, Norup Sogn, Assens Kjøbstad; Svendborg

Amt: Tranekjær og Tullebølle Pastorat, Herrested Sogn; Maribo Amt:

Rødby Kjøbstads Landdistrikt, Aastrup Sogn; Aalborg Amt: Als Sogn;

Hjørring Amt: Hjørring Kjøbstad; Viborg Amt: Brøndum og Hvid¬

berg Pastorat; Veile Amt: Starup Sogn.

18 5 3.

Sorø Amt: Kindertofte Sogn; Præstø Amt: Enderslev og Vraaby

Pastorat; Bornholm: Rønne Kjøbstad; Odense Amt: Kjølstrup og Age¬

drup Pastorat; Maribo Amt: Radsted Sogn, Idestrup Sogn, Nakskov

Kjøbstad; Viborg Amt: Vorning Sogn; Randers Amt: Feldballe og

Nødager Pastorat, Kolind, Ebdrup og Skarresø Pastorat; Ribe Amt:

Darum Sogn; Ringkjøbing Amt: Holstebro Kjøbstads Borgerskole (in¬

terimistisk).

1ste Halvaar 1854:

Holbeks Amt: Gjerslev Sogn; Sorø Amt: Steenmagle Sogn;

Bornholm: Aakirke Sogn; Odense Amt: Odense Kjøbstad, Nørre=Lyn¬

delse Sogn; Svendborg Amt: Longelse Sogn; Maribo Amt: Vester¬

ulslev Sogn; Aalborg Amt: Fræer Sogn; Viborg Amt: Seiling og

Sinding Pastorat; Skanderborg Amt: Ousted og Taaning Pastorat;

Randers Amt: Aalsø og Hoed Pastorat; Ribe Amt: St. Laurentii

Sogn paa Føhr, Varde Kjøbstad (interimistisk); Ringkjøbing Amt:

Rind og Herning Pastorat, Ikast Sogn.

Justitsministeriet.

Med Hensyn til at en Baadfører, under Paaskud af at Qvarantainen

var hævet, havde nægtet at betale Qvarantainegebyrer, da han indkom fra

Nordsøen med sin førende Baad, havde vedkommende Qvarantainecommis¬

sion hos Justitsministeriet forespurgt, om Loven af 10de Marts 1852 har

hævet de tidligere Bestemmelser om Qvarantainepasgebyrers Erlæggelse, og,

ifald dette ikke maatte være Tilfældet, hvilke Forholdsregler Commissionen

havde at tage, naar en Skipper nægter at betale Pasgebyrerne.

I Gjensvar herpaa yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 12te Novbr.

f. A., at ligesaalidt som Loven af 10de Marts 1852 om Ophævelse af

Qvarantaineforanstaltninger mod den gule Feber og den asiatiske Cholera har



651

ophævet den enhver Skibsfører efter Qvarantaineforordningen af 8de Febr.

1805 in specie §§ 7 og 9, paahvilende Forpligtelse til at anmelde sig

for Stedets Qvarantainecommission ved Ankomsten til en dansk Havn, lige¬

saalidt har denne Lov hævet de Skibsførerne efter Reglementet af 20de

Septbr. 1838 paaliggende Afgifter til Qvarantainevæsenet, hvilke Afgifters

Inddrivelse er sikkret ved det i Reglementets § 4 givne Forbud mod, at

nogensomhelst Toldexpedition finder Sted, forinden Sundhedsbeviis forevises,

da det saaledes staaer i Qvarantainecommissionens Magt at lade Skibet

standse af Toldvæsenet, indtil Qvarantainepasgebyrerne ere betalte.

Da vedkommende Retsskriver havde beregnet sig sædvanligt Gebyr efter Sport¬

telreglementets § 121 for Meddelelsen af tvende af Amtmanden til Finantsmi¬

nisteriet indsendte Udskrifter af de Auctioner, der havde været afholdte over

to i sin Tid for Skatterestancer udlagte Eiendomme, af hvilke den ene blev

udbragt til et Beløb, der ikke var tilstrækkeligt til at dække de paaløbne

Skatterestancer, medens der paa den anden slet intet Bud skete, blev der af

Finantsministeriet hos Justitsministeriet forespurgt, om denne Gebyrberegning

kunde ansees for lovhjemlet. Det bemærkedes i denne Henseende, at de om¬

handlede Udskrifter af Amtet vare reqvirerede og indsendte i Henhold til

Forskrifterne i Fdgn. af 8de Juli 1840 angaaende Amtstucoppebørsler §16,

ifølge hvilken der, naar ved den endelige Auction over en for Skatterestan¬

cer udlagt Eiendom enten intet Bud opnaaes eller dog ikke et saa høit Bud,

at Restancer og Omkostninger derved fuldkommen dækkes, herom skal gjøres

Inberetning gjennem Amtmanden til vedkommende Autoritet, som da tillige

tilstilles Udskrift af de afholdte Executions= og Auctionsforretninger; og det

fremhævedes derhos, at det, hvad de nævnte Executionsforretninger angik, ud¬

trykkelig var bestemt i den citerede Forordnings § 14, at der ikke for samme

skal erlægges noget Gebyr.

Efterat have indhentet Erklæringer fra de nævnte Retsbetjente, der er¬

kjendte — hvad udentvivl ogsaa stemmer med Aanden i Fdgn. af 8de Juli

1840 § 16, om end sammes Ord ikke ere aldeles klare — at de omhandlede

Udskrifter burde have været udfærdigede uden Betaling, saafremt Auctionerne

vare afholdte og Udskrifterne reqvirerede i Henhold til den citerede Lovbe¬

stemmelse, yttrede Justitsministeriet i Svarskrivelse af 11te Juli f. A., ved

at tilstille Finantsministeriet de indhentede Erklæringer, at da det af disse

syntes at fremgaae, at hiin Forudsætning ikke havde været tilstede, idet de

paagjældende Eiendomme i længere Tid havde tilhørt Statskassen, og de nu

afholdte Auctioner saaledes ikke vare reqvirerede i Henhold til et for Skatte¬

restancer foretaget Udlæg, om end Eiendommene i sin Tid vare adjudicerede
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Statskassen for Skatter, ligesom heller ikke Begjæringen om Udskrifternes

Meddelelse enten angav, at de skulde benyttes som Regnskabsbilage, eller var

indskrænket til det Tilfælde, at der intet Bud blev gjort eller ikke saa høit

et Bud, at Skatterestancerne og Omkostningerne derved bleve dækkede, — maatte

Justitsministeriet være af den Formening, at der med Føie var blevet bereg¬

net Gebyr for disse Udskrifter.

I et med Erklæring af vedkommende Amtmand og Communalbestyrelse

til Justitsministeriet indsendt Andragende havde en Arrestforvarer anholdt

om, at der paa Grund af de stedfindende høie Priser paa Rug maatte til¬

staaes ham en Forhøielse af den hidtil fastsatte Godtgjørelse for Leverance

af Brød til Arrestanterne af 4 ß. pr. Pund, samt at denne Forhøielse

maatte beregnes fra 1ste Octbr. f. A.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 15de Novbr.

f. A., at, da Plakat af 7de Januar 1819 tilstaaer Arrestanterne 1 Pund

Brød daglig, var det en Selvfølge, at Arrestforvareren, naar han leverede

denne Artikel, maatte have Betaling for samme efter gangbar Priis, hvilken

det maatte være overladt til Amtet, i fornødent Fald efter indhentet Erklæ¬

ring fra vedkommende locale Autoriteter, selv at fastsætte.

Foranlediget af derom indkomne Andragender fra forskjellige Politime¬

stre, havde en Amtmand hos Justitsministeriet forespurgt, om vedkommende

Communer, naar der ei havdes offentlige Bygninger, der kunde benyttes til

Choleralazarether, og der ei heller kunde erholdes private Localer tilleie der¬

til, kunde være berettigede til mod vedkommende Eieres Villie at tage pri¬

vate Bygninger i Brug i det forommeldte Øiemed, mod at give Eierne

fuldstændig Erstatning for Afsavnet.

I Gjensvar herpaa bemærkede Justitsministeriet i Skrivelse af 25de

Juli f. A. — i Lighed med hvad Ministeriet i Skrivelse af 20de Sepbr.

1850 (der findes i Dep. Tid. for 1851 S. 949) har svaret paa en lig¬

nende Forespørgsel —, at det Ofsentlige ikke kan ansees berettiget til, for¬

inden Cholerasygdommen er udbrudt paa et Sted, mod Vedkommendes

Ønske at tage private Bygninger i Besiddelse til Choleralazarether, da en

saadan Ret udtrykkelig er nægtet ved den ved Canc. Circ. af 7de Januar

1832 samtlige Amtmænd communicerede allerhøieste Resolution af 3die s. M.

§ 3, hvorimod der, naar Sygdommen virkelig er udbrudt paa et Sted, og

det, for at forebygge dens videre Udbredelse og ufornødent Samqvem med

de Syge, eller af andre sanitære Hensyn, findes uundgaaeligt, at de af Cho¬

lera Angrebne henlægges i et særskilt Hospital, og et passende Locale dertil
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ikke paa anden Maade eller ved frivillig Overenskomst kan erholdes, — i

Fdgn. af 8de August 1832 § 4, jfr. Fdgn. af 17de April 1782, findes

Hjemmel for det Offentlige til at træffe fornødne Foranstaltninger til et

saadant Locales Tilveiebringelse, ogsaa imod Vedkommendes Ønske, dog at

der i fornødent Fald forskafses disse behørig Beboelsesleilighed andensteds

og tillægges dem den yderligere Erstatning, de maatte have Krav paa for

Localets Benyttelse.

Udenrigsministeriet.

Under 27de Juli er hidtilværende Viceconsul R. P. Galvao allernaa¬

digst anerkjendt som portugisisk Consul i Altona.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. En Adjunctpost ved

Rønne høiere Realskole. Hovedunderviisningsfag: Historie og Geographi,

ved Siden af hvilke bliver at overtage et andet Fag, helst Fransk. Gage

400 Rd. Opslaaet vacant den 2den August.

Et Adjunct=Embede ved Randers lærde Skole. Underviisningsfag:

Dansk og Latin i de lavere Klasser. Gage 400 Rd. Opslaaet vacant den

4de August.

Ulsø og Østeregede Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum

992 Rd. Ny Ansættelse 248 Rd. — Gudom og Fabjerg Sognekald i

Ribe Stift. Reguleringssum 1269 Rd. Ny Ansættelse 346 Rd. — Em¬

bedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Faaborg.

Alle disse Embeder ere opslaaede vacante den 4de August.

Under Finantsministeriet. Skovfogedtjenesten i Slagslunde Skov

paa 2det Frederiksborgske Distrikt. Til denne Tjeneste, som besættes af Fi¬

nantsministeriet paa eet Aars Opsigelse, er henlagt en aarlig Løn af fore¬

løbig 250 Rd., Tjenestebolig med c. 16 Tdr. Land og det anordningsmæs¬

sige Brændselsdeputat. Den tiltrædende Skovfoged har at overtage Boligen

til fremtidig Vedligeholdelse for egen Regning, samt af denne saavelsom af

Lodden at svare alle Skatter og Afgifter, ligesom ogsaa i sin Tid at aflevere

saavel Jorden som de paa samme avlede Sæd= og Foderqvantiteter, Alt efter

de derom fastsatte regulative Bestemmelser.

Ansøgninger, bilagte med Forst= og Iagtlærebrev overensstemmende med

Kgl. Resol. af 19de Novbr. 1839 samt Attester for at Vedkommende ere

vel øvede i alle de Arbeider, med hvilke Tilsynet er overdraget Skovfogden

blive inden 4 Uger fra den 1ste August at indsende til Domainedirectoratet.

Under Krigsministeriet. Et Embede som virkelig Auditeur er ledigt,
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til hvilket er henlagt en aarlig Gage af 800 Rd. foruden de sædvanlige

Emolumenter. Den, som beskikkes i bemeldte Embede, har at gjøre Tjeneste

ved de militære Jurisdictioner efter Krigsministeriets nærmere Bestemmelse og

forpligtes derhos til eventualiter at overtage Regnskabsfører=Forretningerne

ved den Afdeling, hvorved han maatte blive ansat, mod da at stille den for

Oppebørslerne anordnede Sikkerhed. Ansøgningerne indsendes til Krigsministe¬

riet senest den 12te August d. A.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Actuariatet for den

nordlige Deel af Gottorp Amt, bestaaende af Slies og Füsing, Struxdorff,

Satrup og Mohrkirch Herreder. Indtægterne ere anslaaede til 15 a 1600

Rd. aarlig.

Actuariatet for den sydlige Deel af Gottorp Amt, bestaaende af Ahrens

og Treya Herreder med Fogdiet Bøllingstedt samt Cropp og Meggerdorff

Herreder. Indtægterne ere anslaaede til 11 a 1200 Rd. aarlig.

Actuariatet for Hütten Herred. Indtægterne ere anslaaede til c. 800

aarlig.Rd.

Actuariatet for Hohn Herred. Indtægterne ere anslaaede til c. 600 Rd.

aarlig.

Ansøgninger om fornævnte Embeder, stilede til Hs. Majestæt Kongen,

ere at indsende, inden 6 Uger fra den 4de August d. A. at regne, til Mi¬

nisteriet for Hertugdømmet Slesvig.

Ved allerhøieste Resolution af 26de Juli d. A. ere Embedsforretnin¬

gerne for de Actuarer, der allerhøist ville blive udnævnte i ovennævnte Ac¬

tuariater, ordnede paa følgende Maade: a) at Førelsen af Skyld= og Pante¬

protokollerne for de i Gottorp og Hütten Amter enclaverede Distrikter af det

graae Kloster i Slesvig og af det forhenværende Gods Lindau allene over¬

drages den for den nordlige Deel af Gottorp Amt beskikkede Actuar, for

de i bemeldte Amter enclaverede Distrikter af St. Johannis Kloster derimod

den for den sydlige Deel af Gottorp Amt beskikkede Actuar; men at iøvrigt

b) saavel Førelsen af Skyld= og Panteprotokollerne, forsaavidt samme ikke

er indbefattet under de foranstaaende Undtagelser, som og samtlige andre

Actuariatsforretninger tillægges de respective Actuarer, enhver for sit Distrikt,

deri indbefattet de i de vedkommende Herreder indlemmende forhen eximerede

Distrikter.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Embedet som Sognepræst ved Domkirken i Aarhuus. Indtægter: 1)

Præstepenge 466 Rd. 64 ß. 2) Jordleie af den Embedet tilhørende Jord¬

lod, stor 30 Tdr. Land, paa Byens Mark, hidtil efter privat Accord 350

Rd. 3) Offer og Accidentser kunne anslaaes til omtrent 1300 Rd. 4)
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Renter af Embedskapitaler 61 Rd. 5) Landgilde af en Fæstegaard: 24

Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre, 1 Otting Smør, 2 Lpd. Flesk, 1

Lam, 1 Gaas og 2 Høns. Af Hovedgaarden Ristrup svares aarlig foren

nedlagt Fæstegaard i Sabro 16 Rd. 57 ß. En Jordlod i Brendstruper

bortfæstet mod 1 Td. Byg aarlig. 6) Huusleiepenge af Domkirken 20 Rd.

Byrder: 1) Skatterne have i de sidste 5 Aar i Gjennemsnit udgjort aarlig

220 Rd. 2) Enkepension udredes med 212 Rd. Der er kun een Enke

Den nye Sogne¬paa Kaldet. 3) Expenser til Landemodet c. 16 Rd. —

præst vil blive pligtig at underkaste sig de Bestemmelser, der ville blive tagne

med Hensyn til Afhændelsen eller Indløsningen af den til Embedet hørende

Bolig, der er gammel og skrøbelig; i hvilken Henseende bemærkes, at det i

længere Tid har været under Forhandling at afhænde samme med tilliggende

Grund og Have for en Kjøbesum, der foreløbig er bestemt til 15,000 Rd.,

dog at en Deel af Grunden, saavidt muligt, maatte forbeholdes til Opfø¬

relse af en ny Embedsgaard ved Hjælp af en Deel af Kjøbesummen, hvor¬

imod Restbeløbet med Fradrag af Indløsningssummen til den fratraadte
Sognepræst, vil blive gjort frugtbringende til Fordeel for Embedet.

Embedet som ordineret Catechet og Overlærer ved den høiere Borger¬

Drengeskole i Aarhuus. 1) Den faste aarlige Løn er 400 Rd. 2) Høi¬

tidsoffer af begge Byens Sogne, men med Forpligtelse til at afgive Høi¬

tidsofferet af Frue Sogn, naar en ordineret Catechet, ved næste Besættelse af

Overlærerposten ved Borgerskolen for Piger, bliver beskikket for sidstnævnte

Sogn. 3) En smuk, rummelig og velvedligeholdt Bolig med bekvem Oeko¬

Catecheten vilnomileilighed. 4) Fire Favne Bøgebrænde til eget Brug. —

blive pligtig at prædike til Aftensang i Domkirken paa de tre store Høitiders

første Helligdage

Embedet som Sognepræst for Storeheddinge Menighed i Sjælland.

Indtægter: 1) Tienden af Kjøbstadens 251 Tdr. tiendeydende Hartkorn og

Landsognets 538 Tdr. a) Korntienden udgjør af Kjøbstaden: Præstetienden

228 Tdr. 5 Skpr. Byg, samt ½ Kongetiende 113 Tdr. 4 Skpr. Byg; af

Landsognet: Præstetienden, samt Refusion for denne: 30 Tdr. Rug, 429

Tdr. 6 Skpr. 1½ Fdk. Byg og 8 Tdr. Havre; b) Qvægtiende og Smaa¬

redsel udgjør for Landsognet omtrent 110 Rd.; 0) Refusion for Tiende og

Offer af Erikstrup og Seisehusene: 4 Tdr. Byg og 13 Rd. 80 ß., og i

Refusion for Kjøbstadens Qvægtiende betales af Kæmnerkassen 60 Rd.;

d) Høstdage af Huusmænd og Indsiddere kunne anslaaes til c. 10 Rd.

2) Som Godtgjørelse for Brændsel betales af Kirken 24 Rd. 3) Offer

og Accidentser 800 Rd. 4) Avlingen staaer for Hartkorn 15 Tdr. 5 Skpr.

2 Fdk. 2½ Alb. Heraf have 47 Tdr. Land, bekvemt liggende, med Hart¬

korn 7 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb., været dyrkede af Beneficiarius. Præstegaar¬

dens Udlod 64 Tdr. Land, med Hartkorn 8 Tdr. 2 Fdk. 14 Alb., som

med kongelig Tilladelse er bortfæstet i Parceller, giver i Korn 99 Tdr. Byg,

som betales efter Kapitelstaxt, samt i Godtgjørelse for Skatter, hvilke svares

afBeneficiarius, 49 Rd. 48 ß. 5) Det aarlige Udbytte af en Bankactie

paa 600 Rd., til hvis Erhvervelse er af Kirken laant 545 Rd. 56 ß. og

af Provst Birch tilskudt 54 Rd. 40 ß., hvoraf maa godtgjøres hans Bo,

hvad der tilkommer det. 6) Af tvende saakaldte Skjørringe Enge svares

aarligt 2 Tdr. Byg. — Byrder: 1) Kgl. Skatter og Afgifter andrage om¬

trent 200 Rd. 2) Renter til Kirken af den til Bankhæftelsens Indløsning

laante Sum er 21 Rd. 84 ß. 3) Communeskatter ere opgivne til omtrent
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og Afgift til Hjælpeenkekassen omtrent100 Rd. 4) Landemodsexpenser

Bygningslaan, oprindeligt 2500 Rd.,50 Rd.5) Paa Embedet hviler
pCt. aarligen. Restgjelden er angivenhvilket forrentes og afdrages med 6

at være 2050 Rd. 80 ß. Den aarlige Udgift er altsaa 150 Rd. 6) Præste¬

gaardens Indløsningssum er 500 Rd. — Der er ingen Enke paa Kaldet.
Af Høierup Sogn oppebæres Offer og Accidentser, hvis Beløb er op¬

givet til 70 Rd., indtil det bliver oprettet til et særeget Sognekald. Den
nye Sognepræst for Storeheddinge Menighed bliver forpligtet til at afholde

den ved Embedet ansatte Capellans Løn, 200 Rd. aarlig, samt til at give

ham sædvanlig Underholdning m. v. eller 200 Rd. i Erstatning derfor.

Capellanen er pligtig til at fratræde sin Function uden videre Krav paa

Kaldet, saasnart en særegen Sognepræst er bleven beskikket til Høierup Me¬

nighed, hvilket antages at ville kunne finde Sted i Løbet af næste Aar.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 28de Juli er Eskadronschef i Garde¬

husar=Divisionen, Major v. Breckwoldt, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst

beskikket til Postmester i Aarhuus, fra 1ste Octbr. d. A. at regne.
Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 28de Juli er

Lic. theol. I. A. Bornemann allernaadigst beskikket til Professor i Theo¬

logien ved Kjøbenhavns Universitet. Under s. D. er det af det Kgl. Aka¬

demi for de skjønne Kunster trufne Valg af Professor, Historiemaler N. Si¬
monsen, Ridder af Dannebrogen, til Professor ved Akademiet, allerhøist

stadfæstet. Under s. D. er Sognepræst for Gudum og Faberg Menigheder

i Ribe Stift, Provst S. C. Prahl allernaadigst bestikket til Sognepræst for

Baarse og Beldringe Menigheder i Sjællands Stift. Under s. D. er Lærer

ved Borgerskolen i Bogense, Cand. philos. og Seminarist C. F. C. Mel¬

chior, allernaadigst beskikket til Førstelærer ved Borgerskolen i Mariager.

Under 29de s. M. er ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i

Faaborg A. P. Rohde allernaadigst beskikket til Sognepræst for Vesterbølle
og Østerbølle Menigheder i Viborg Stift; Sognepræst for Østerø blandt
Færøerne og Provst for Færøerne O. F. C. Jørgensen til Sognepræst for

Saxild og Nølev Menigheder i Aarhuus Stift; Sognepræst for Ulsø og

Østeregede Menigheder i Sjællands Stift S. Wulff til Sognepræst for Frue

Menighed i Svendborg Kjøbstad; Adjunet ved Randers lærde Skole, Cand.

theol. H. A. L. Hansen til Sognepræst for Norup Menighed i Fyens Stift.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 29de Juni
er Sognepræst for Handewitt Sogn I. Siemsen, efter Ansøgning, allernaa¬

digst entlediget med Pension. Under 6te Juli ere Cand. theol. P. Dorph,
Ridder af Dannebrogen, og Cand. theol. I. P. C. Dorph allernaadigst

udnævnte til Adjuncter ved den lærde Skole i Haderslev. Under 24de s. M.

har det behaget Hs. Majestæt Kongen allernaadigst at stadfæste Valget af

Kammerherre M. v. Buchwaldt til Leerbæk som Provst ved det adelige St.

Johannis Kloster ved Slesvig. Under s. D. er Fuldmægtig under Ministe¬

riet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, Kammerjunker W. C. I. G.

v. Levetzau allernaadigst udnævnt til Landfoged, Huusfoged og Oppebørsels¬

betjent paa Sylt, under Betingelse af at han forinden stiller den foreskrevne Caution.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Statssekretær.

Den 19 Kngusk 1854.N46.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Ifølge de fra Færøerne indtil den 20de Juli modtagne Efterretninger

havde man der siden Slutningen af Mai Maaned, da den sidste Beretning

afgik, næsten bestandig havt tørt Veirlig uden synderlig Varme; ikkun enkelte

Dage havde det været klar og varm Luft.

Den tørre Luft i Mai Maaned havde iaar ligesom forrige Aar med¬

ført, at der paa flere Steder ikke blot i Haverne, men ogsaa paa Bøerne,

havde viist sig en stor Mængde Orm, der havde opædt Græsset, hvilket ikke

blot havde gjort Skade paa Sommergræsningen for Køerne, men tillige

maatte befrygtes paa flere Steder at ville bevirke Mangel paa Vinterfoder.

Jøvrigt tegnede saavel Korn som Kartoffler overalt paa Øerne meget

og det Samme var Tilfældet med Høet overalt hvor Ormen ikke havdegodt,

Skade paa det.gjort

Qvægbesætningen var næsten overalt i god Tilstand. Paa Grund af

den for Faarebesætningen uheldige Vinter ventedes Udbyttet af Uld og Slagtet

af Lam iaar at ville blive mindre end de foregaaende Aar; dog kunde intet

bestemt herom opgives, da de detaillerede Indberetninger fra Sysselmændene

ved denne Beretnings Afgang endnu ikke vare indkomne.

Fiskeriet havde hele Sommeren igjennem næsten overalt været meget

lønnende. Derimod havde Grindefangsten ikkun været ubetydelig, idet der

foruden den i den forrige Beretning ommeldte, den 11te Mai i Vestman¬

havn stedfundne Grindefangst, hvorved dræbtes 129 Stkr. Hvaler, vurderede

til 35 Gylden 19 Skind, ialt var fanget:
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den 17de Mai i Vestmanhavn 212 Stkr. Hvaler, vurderede til 59 Gyl¬

den 10½ Skind;

den 22de Juni i Vaag paa Suderø 115 Stkr. Hvaler, vurderede til 34

Gylden 5 Skind:

den 27de Juni i Nordergøte paa Østerø 52 Stkr. Hvaler, vurderede til

14 Gylden 5 Skind.

Sundhedstilstanden havde i det Hele taget været god.

Da Etatsraad Dr. philos. J. N. Madvig, Commandeur af Danne¬

brogen, ved Indberetning til Indenrigsministeriet har nedlagt sit Mandat

som Landsthingsmand for 1ste Landsthingskreds, er der under 17de August

sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en ny Landsthingsmand i den

Udtraadtes Sted.

Da den af Svendborg Amts 5te Valgkreds valgte Folkethingsmand,

Gaardmand H. C. Høier af Bjerreby, til Indenrigsministeriet har indbe¬

rettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valg¬

kreds, er der under 14de August sidstl. foranstaltet det Fornødne til Valget

af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Da den af Randers Amts 4de Valgkreds valgte Folkethingsmand, Ju¬

stitsraad, Toldinspecteur I. M. A. Müller i Aarhuus, til Indenrigs¬

ministeriet har indberettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræ¬

sentere bemeldte Valgkreds, er der under 12te August sidstl. truffet Foran¬

staltning til Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Under 5te August sidstl. er af Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse angaaende Examen for Landmaalere og Landinspec¬

teurer:

Paa Indenrigsministeriets allerunderdanigste Forestilling har Hans

Majestæt Kongen under 3die August 1854 i Henhold til den allerhøieste

Resolution af 18de Februar 1782 allernaadigst bifaldet følgende Bestem¬

melser med Hensyn til den fremtidige Afholdelse af Examen for Landmaa¬

lere og Landinspecteurer.

§1.

Landmaaler= og Landinspecteur=Examen skal i dens nuværende Form

afholdes sidste Gang i Mai Maaned 1855.

§ 2.

Herefter skal i hvert Aars Mai Maaned, og første Gang i 1855, af¬
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holdes en forenet Landmaaler= og Landinspecteur=Examen, bestaaende som

hidtil af tvende Prøver, nemlig en theoretisk og en praktisk, med ialt 11 Di¬

scipliner, nemlig:

A. Den theoretiske Prove.

1. Mathematik:

a) Arithmetik og Algebra. Udførelsen af de fundamentale Ope¬

rationer (Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Poten¬

sation og Rodextraction) med hvilkesomhelst nummeriske Værdier

og med almindelige Bogstavudtryk. Proportionslæren. Bestemte

Ligninger af 1ste og 2den Grad. Den ubestemte Ligning af 1ste

Grad. Differents= og Qvotient=Rækkerne. Logarithmernes Theori,

med Færdighed i Tavlernes Anvendelse.

b) Geometri. Den plane Geometri og Stereometriens Begyndel¬

sesgrunde.

c)Algebraens Anvendelse paa Geometrien. Algebraisk Be¬

handling af geometriske Problemer, hvis Løsning fremstilles con¬

structivt ved Cirklen og den rette Linie. Den plane Trigonometri,

med Færdighed i Brugen af trigonometriske Tavler.

I Mathematik gives 6 skriftlige Spørgsmaal.

2. Landmaaling.

Candidaten maa kunne gjøre Rede for de forskjellige Theorier, hvorefter

oekonomisk Landmaaling kan udføres m. m.; ligeledes for Verificationen

af og Beregningen over de mulige Feil, som maatte findes ved de

forskjellige Landmaalings=Instrumenter. Candidaten maa derhos kunne

forklare Theorien af et Korts Prøve og i det Hele aflægge Prøve paa

Færdighed i Tegning.

Heri gives 1 skriftlig Opgave.

3. Jordudskiftningslære.

a) Læren om Areal og Reductionsberegning.

— —Udskiftningsplanen.b)

—Udskiftning og Udstykning.c)
—

— Udførelsen af Planen paa et forelagt Kort.0)

—— Landeiendommes Vurdering til Pengeværdi grundet paae)

den af Examinanden udførte Bonitering og den lagte Driftsplan,

Eiendommenes Beliggenhed ic.

Heri gives 1 skriftlig Opgave.

4. Jordbundslære.

a) Kundskab til de faa Mineralier, som spille en Rolle

i vor Jordbund. Candidaten maa kjende dem saavel efter de¬
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res ydre Form og physiske Egenskaber som efter deres chemiske Sam¬

mensætning og den Rolle, de spille i Jordbunden. Videnskabelig

Krystallographi og Kundskab til de chemisk= mineralogiske Formler

forlanges ikke.

b)Oversigt over den almindelige Geognosi. Jordskorpens

Sammensætning. Kræfterne, som antages at have været virksomme

ved dens Dannelse. De paa hinanden følgende Jordperioder.

Dyr= og Planteverdenens Udvikling i Perioderne.

c) Danmarks specielle Geognosi. De forskjellige i den danske

Stat udviklede Formationer; deres Sammensætning og Begrænds¬

ning. De geographiske Forhold, forsaavidt som de ere afhængige

af den indre Bygning. Lagenes Indflydelse paa Plantevæxten.

d) Planternes Ernæring. Luftens, Vandets og Jordbundens

Indflydelse derpaa. Den chemiske Natur af de Stoffer, som spille

en Rolle i Jordbunden med Hensyn til Planternes Ernæring; de¬

res Forhold i vor Jordbund. Midler til at afhjælpe forekommende

Mangler. Midler til at bedømme Jordbundens Værdi.

e) En Oversigt over og Forklaring af de Operationer, som man fore¬

tager for at fremkalde og befordre Plantevæxten, betragtet fra et

reent theoretisk Standpunkt, f. Ex. af Pløining, Brakning, Merg¬

ling, o. s. v.

5. Landbolovgivning.

Hovedgrundtrækkene af Danmarks Landbolovgivning og hvad dermed

staaer i Forbindelse, især hvad der vedkommer Udskiftning af Fælleds¬

skab, Udparcellering, skadeligt Vands Afledning, Tiendevæsen, Hoveri,

Hegn, Veie og Sandflugt.

Heri gives 1 skriftlig Opgave.

6.Læren om Nivellering og Opmaalingsmethoden for egui¬

distante Curver.

7.Landoekonomi.

a) Agerdyrkningslære.

1. Jordbundens Klassisikation fra et landoekonomisk Standpunkt.

2. Jordens Bearbeidning.

3. Vandafledning.

4. Regler for Plantekulturen i Almindelighed.

5. Beskrivelse af de vigtigste oekonomiske Planters Kultur og Op¬

bevaring.

6. Engkultur.

7. Veiledning til raae Jorders Opdyrkning.
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b) Læren om Agerdyrknings=Systemerne.

1. De forskjellige Agerdyrkningsmaader her i Landet.

2. Beskrivelse af de forskjellige fremmede Landes Agerdyrkningsfor¬

hold, med stadigt Hensyn til vore egne.

3. Veiledning til Bestemmelse af Sædskiftet.

4. Veiledning til Gaardes Taxation og fordeelagtigste Drift.

5. Udsigt over Regnskabsvæsenet ved en større Landeiendom.

Heri gives 1 skriftligt Spørgsmaal.

B. Den praktiske Prøve.

8. Landmaaling.

Prøven udføres ved at give Examinanden et Terrain af betydelig Stør¬

relse (t. Ex. 800 a 1000 Tdr. Land) til Opmaaling; over det Hele

forfattes et Skeletkort, men over 50 Tdr. Land, som maales specielt,

et fuldstændigt Kort.

Nivellation9.

udføres paa Marken ved:

a) at nivellere en brækket Linie af 2000 Alen frem og tilbage;

b) at nivellere paa et ujevnt Areal af omtrent 1 Td. Lands Størrelse

alle Høider og Lavninger, for at beregne Cubikindholdet af den

Jord, som bliver at afgrave eller tilføre for at planere Arealet.

Nivellationen af dette Areal maa Candidaten dernæst kunne frem¬

stille ved plane Curver, hvor det overlades til ham at bestemme

Equidistancen mellem 1 a 2 Fod.

Udskiftningen.

Candidaten, som forelægges et Kort over en Byes Marker, hvorpaa

ikke maa være under 6 og ikke over 10 Gaarde, har at forfatte den

beqvemmeste og for alle Vedkommende fordeelagtigste Delingsplan efter

forskjelligt Opgivende af Agerland, Engbund og Moser, og paa Kortet

med Blyantslinier at antyde samme. Efterat denne Delingsplan af

Examinationscommissionen er antagen, udfører Candidaten Planens

Fuldførelse efter bestemt Maal paa Kortet, med hvilket, naar dette som

færdigt afgives til Commissionen, tillige bør følge den beskrevne Ud¬

skiftningsberegning samt Beretning om Hegnenes Fordeling overens¬

stemmende med Anordningerne.

Udstykning.

Affattelsen af en Udstykningsberegning over en Landeiendom, hvorover

forelægges Candidaten et Kort med Opgivende af, paa hvilken Maade

Delingen bliver at udføre.
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§ 3.

De nuværende Landmaalere, som indstille sig til denne Examen inden

5 Aar, skulle være fritagne for examineres i Mathematik.at

§ 4.

De Landmaalere og Landinspecteurer, som have absolveret den theore¬

tiske Deel af den hidtidige Landmaaler= eller Landinspecteur=Examen, men af

en eller anden Grund erholdt Udsættelse med de praktiske Prøver, ville,

naar disse udføres inden 2 Aar fra denne Bekjendtgjørelses Dato, blive

meddeelte Bestallinger. For dem derimod, som bestaae i de theoretiske

Prøver til de Examiner, som afholdes sidste Gang i Mai Maaned 1855,

blive de bestaaende Regler fremdeles gjældende, saaledes, at de praktiske

Prøver blive at udføre i samme Aar, saafremt de ville kunne vente at er¬

holde Bestallinger. — Den Adgang, som de Candidater, der have absolveret

Forstexamen, i Henhold til allerhøieste Resolution af 26de April 1834

hidtil have havt til at erholde Bestalling, bortfalder for Fremtiden.

§ 5.

Jøvrigt blive de hidtil gjældende Regler, forsaavidt de ikke ere for¬

andrede ved denne Bekjendtgjørelse, i Kraft.

Justitsministeriet.

Gjennem vedkommende Amtmand var til Justitsministeriet indsendt et

Andragende, hvori Delegerede fra samtlige Sogneforstanderskaber i tvende

Herreder blandt Andet anholdt om, at en ved Circulærskrivelse fra Amtet paabudt

Afspærring af det Huus eller den Gaard hvor et choleralignende Tilfælde

viste sig, maatte bortfalde, naar vedkommende Sogneforstanderskab ved Cho¬

lerasygdommens Udbrud i Sognet havde et Receptionslocale med fornødent

Opvartningspersonale m. v. tilrede for de første Cholerasyge.

Efter i Anledning af dette Andragende at have indhentet det Kgl.

Sundhedscollegiums Betænkning, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 3die

Octbr. f. A., at det vel maatte ansees for hensigtsmæssigt, at den eller de

første Syge i et Distrikt holdtes afsondrede, enten dette nu skete i et eget

dertil indrettet Locale, hvilket vilde være det meest hensigtssvarende, eller i

det private Huus eller Gaard, hvor Sygdommen havde viist sig, men at i

sidste Fald af de øvrige Beboere i Gaarden eller Huset ikkun den eller de,

som behøvedes for at soignere de Syge, burde afsondres med disse, hvoraf

fulgte, at Spørgsmaalet om den angrebne Bygnings Afspærring bortfaldt,

naar de Syge bleve henbragte i et eget Sygelocale.
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Udenrigsministeriet.

Under 15de August er hidtilværende Storhertugelig Oldenborgsk Con¬

sul i Helsinger I. M. Ellah allerhøist anerkjendt som Oldenborgsk General¬

consul sammesteds. Under s. D. er R. P. Galvao i Altona allerhøist

anerkjendt som Republiken Uraguay's Generalconsul for det danske Monarkie.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Bregninge og Bjerg¬

Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 1820 Rd. Ny An¬sted

sættelse 455 Rd. Opslaaet vacant den 15de August.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Hvornum og Snæbum Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1)

Korntienden 55 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. Rug, deri indbefattet 2 Tdr. Paa¬

skerug af Hvornum, 12 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. Byg, 43 Tdr. 6 Skpr. 3

Fdk. Havre, samt 3 Traver Rugtag af Snæbum By. 2) Qvægtiende og

Smaaredsel: Penge c. 8 Rd., 14 Lpd, Brød, 3'4 Lpd. Smør, 7 Lyd. Ost

og 35 Snese Æg. 3) Offer og Accidentser c. 70 Rd. 4) Af Finant¬

serne 80 Rd. 5) Præstegaardens Hartkorn udgjør ny Matrikul 4 Tdr.

344 Alb. med et Areal af c. 45 Tdr. Land Ager, 5 Tdr. Land Eng og

80 Tdr. Land Hede. Marken, der er brakket, af ringe Beskaffenhed og

noget fraliggende, har været bortforpagtet for 8 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg

8 Potter Melk daglig i de 4 Sommermaaneder og 6 Potter i den øvrige

Deel af Aaret, 1 Hest og 8 Faar fodrede og græssede, fri Befordring i

Embedsreiser om Vinteren, samt 16 Læs Skudtørv a 30 Snese og 10

Læs Lyngtørv. Bygningerne ere gamle, men vel vedligeholdte. Beboelses¬

leiligheden er ret god, hvilket ogsaa gjælder om Haven. Tørvene ere maa¬

delige og vanskelige at erholde.— Udgifter: 1) Skatter paa Amtstuen,

med Fradrag af den Kaldet tilstaaede Godtgjørelse, 15 Rd. 2) Expenser

—c. 8 Rd. Indløsningssummen er 500 Rd. Ingen Enkepension eller

Bygningslaan hviler paa Embedet.

Liunge og Braabye Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Korntienden udgjør 1 Td. Rug, 2 Tdr. Havre og c. 312 Tdr Byg. 2)

Offer og Accidentser 300 Rd. 3) Refusion fra Sorø Academie for 3

Huse i Topshøi: 3 Rd. 4) Naturalpræstationer: 3 Favne Brænde, 4 Læs

Gjerdsel og 100 Staver. 5) Smaaredsel og Qvægtiende 110 Rd. 6)

Udbyttet af en Kaldet tilhørende Bankactie til Beløb 250 Rd. 7) Præste¬

gaardens Jordtilliggende, der er skyldsat for 7 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. 1

Alb., udgjør 58½44 Tdr. Land, deraf 12 Tdr. Land Eng og 6 Tdr. Land
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Fælled. Det ligger samlet og er af god Beskaffenhed. — Udgifter: 1)

Skatter, Bankrenter og Communeafgifter c. 150 Rd. 2) Landemods=Ex¬

penser 15 Rd. 71 ß. — Der paahviler ikke Embedet nogen Enkepension,

Byggegjeld eller anden extraordinair Byrde.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Kallundborg Bor¬

gerskole. Indtægter: 1) Løn af Skolekassen 300 Rd. aarlig. 2) Godt¬

gjørelse for en Koes Græsning 10 Rd. aarlig. 3) 3 Favne Brænde

aarlig. 4) Høitidsoffer af Menigheden 200 a 300 Rd. 5) Fri Bolig.

Byrder: De personlige Skatter til Communen kunne anslaaes til c. 16 Rd.

aarlig. Ingen andre Byrder hvile paa dette Embede,

Seierslev, Eierslev og Jordby Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter:

1) Korntienden af Sognenes 362 Tdr. 1 Skp. tiendeydende Hartkorn ud¬

gjør omtrent 342 Tdr. Byg. 2) Landgilde af 2 Annergaarde og 6 Huse

8 Tdr. 2 Skpr. Byg, 1 Td. 4 Skpr. Havre og 38 Rd. 16 ß. Af et

bortsolgt Annexhuus 3 Tdr. 4 Skpr. Byg. 3) Qvægtiende 7 Tdr. 5 Skpr.

Byg og 5 Rd. 4) Smaarente 2 Tdr. 6 Skpr. Rug, 37 Stykker Brød,

126 Snese Æg, og 1 Pd. Ost pr. Td. Hartkorn, samt 1 Maal Melk af

hver Gaardmand. 5) Offer og Accidentser 300 Rd. 6) For Viin og

Brød til alle tre Kirker 11 Tdr. 4 Skpr. Byg. 7) Rente af Embedska¬

pitaler c. 6 Rd., og Banaktieudbytte af 286 Rd. 8) Præstegaardens

Hartkorn er 9 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb., med et Areal af 136 Tdr.

Land, hvoraf endeel er Hede og meget ringe Jord. Af Hartkornet er 1

Td. 7 Spr. 2 Alb. bortfæstet mod en aarlig Afgift af 53 Rd. Ud¬—

gifter: 1) Skatter og Expenser udgjør 150 Rd.; Communalafgifter have

udgjort henved 25 Rd. 2) Paa Embedet er optaget en Bygningsgjeld af

1000 Rd. til et nyt Vaaningshuses Opførelse, hvorpaa nu til 11te Juni

d. A. staaer til Rest 275 Rd., der afdrages med 50 Rd. aarlig foruden

Renter. 3) Enkepension hviler paa Embedet og udredes fortiden med 30

Tdr. Byg efter Kapitelstaxt.
—

—

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 15de August er Amtsforvalter for

Roeskilde Amtstuedistrikt, Justitsraad A. P. Bjerg, efter Ansøgning, paa
Grund af Alder og Svagelighed, i Naade og med Pension entlediget fra

bemeldte Embede, fra 1ste Octbr. d. A. at regne. Under s. D. er Do¬

mainedirecteur, Dr. juris Bang, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogs¬

mand, allernaadigst udnævnt til Formand for Forst=Examinations=Com¬
missionen.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetning til Finantsministeriet fra Vestindien af 13de Juli

var der af Gouvernementet blevet forelagt Colonialraadet et Udkast til Fi¬

nantslov for de dansk=vestindiske Besiddelser for Aaret 188,5s, samt af 2det

Medlem for Frederiksted, F. R. Newton, paa St. Croix=Borgerraads Vegne

indbragt Forslag til en Anordning om Tilveiebringelsen af Midler for Land¬

kassen til at bestride Udgifterne ved Indførelse af Arbeidere fra fremmede

Steder.

Sundhedstilstanden paa St. Croix saavelsom paa de øvrige Øer var

i det Hele god. Indtil Udgangen=af Juni havde hele Udførselen fra St.

Croix i indeværende Aar andraget 14,434,251 Pund Sukker Nettovægt,

0hvoraf 11,387,871 Pund vare afsendte til Danmark, 2,353,734 Pund til

fremmede europæiske Steder og 692,646 Pund til amerikanske Steder, samt

af Rum i det Hele 635,698½4 Gallons. Naar der i Gjennemsnit regnedes

1400 Pund Sukker pr. Fad, var der altsaa, uagtet Høsten var endt paa

en stor Deel Plantager, hidtil kun afskibet 10,310 Fade. Skjøndt man i

den sidste Uge paa de fleste Steder paa St. Croix havde havt c. 10 Linier

Regn, trængte Landet dog endnu til mere Regn. I Juni Maaned havde

Regnmængden andraget: i Christiansted 14½, paa Kingshill 914 og i Frede¬

riksted 6½4, altsaa i Gjennemsnit paa St. Croix 10 Linier; paa St. Thomas

12, og paa St. Jan 18½4 Linier (a 8 til en engelsk Tomme).

Ifølge Rapport fra Havnemesteren paa St. Thomas var der den 10de

Juli indløbet officielle Efterretninger fra Puertorico til de engelske og franske

Consuler paa St. Thomas om, at en engelsk Slup, ved Navn Sea Flower



658

paa en Reise fra Puerto Plata var den 28de Juni, 25 engelske Mile Vest

for Puertorico, Nord for Mona=Passagen, bleven anholdt af en armeret Skon¬

nert, som ikke viste andet Flag end et blaat med Rødt i Midten, af c. 125

Tons Drægtighed med omtrent 70 Mands Besætning, alle blanke, og fø¬

rende en lang 18 Punds Metalkanon paa Pivot midtskibs og to 12 Punds

Metalkanoner paa Siderne; Capitainen talte engelsk med amerikansk Accent,

og holdt Sluppen anholdt i 36 Timer, indtil en Brig og et Skib kom i

Sigte, da han seilede efter disse, og Sluppen begav sig da ind til Puerto¬

rico. Efter denne Meddelelse formodedes det, at et Sørøverfartøi befandt

sig i de vestindiste Farvande, men det ventedes, at Søfarten snart vilde blive

sikkret ved de i disse Farvande værende Orlogsskibe.

Det indtræffer jevnligt, at der i Statens vestindiske Kasser af vedkom¬

mende Skifteretter indbetales som uaffordrede Arvemidler efter Mandskab,

der afgaaer ved Døden under dets Tjeneste ved Troppestyrken sammesteds,

Summer, med Hensyn til hvilke der paa Grund af deres Ubetydelighed intet

Proclama har været udstedt. Hærstyrken i Vestindien rekruteres, som bekjendt,

ved Mandskab herhjemmefra, og da de, der antages deels ved Antagelsen

maae være ugifte, deels i Reglen ikke kunne stifte Familie, medens de gjøre

Tjeneste i Vestindien, vil det selvfølgelig, i Tilfælde af deres Død i Vest¬

indien, let kunne indtræffe, at deres nærmeste Arvinger paa Grund

af at disse opholde sig i Moderlandet uden anden Forbindelse med Co¬

lonierne end igjennem vedkommende Afdøde, og, hvad der oftest er Til¬

fældet, henhøre til Almuesklassen og derhos ere mindre formuende, kunne

forblive aldeles uvidende om den i Vestindien faldne Arv, ligesom det ialt¬

fald vil være forbundet med Vanskelighed for dem at melde sig i Vestindien

for at erholde Arvebeløbene, hvilke derhos ofte ere saa ubetydelige, at de

iAlmindelighed neppe kunde dække Omkostningerne, som vilde paaløbe

ved Beløbenes Reclamation og Remittering hertil. Da slige Arvinger saa¬

ledes under iøvrigt lige Omstændigheder ere ugunstigere stillede end Arvin¬

gerne efter dem, som afgaae ved Døden i Moderlandet, allene af den Grund

at vedkommende Slægtning i Statens Tjeneste har begivet sig til et saa

langt fraliggende Sted paa et vist Aaremaal uden Hensigt der at nedsætte

sig, men i Almindelighed for efter udtjent Tjenestetid atter at vende tilbage

til Moderlandet, blev det i Aaret 1845 af det forrige General=Toldkammer¬

og Commerce=Collegium paalagt de vestindiske Autoriteter, med Hensyn til

slige i Statskassen indbetalte paa Skifte uaffordrede Arvemidler efter afdøde

Militære af Underklasserne, at indsende alle de Oplysninger, som maatte

kunne tilveiebringes om de paagjældende Afdødes Fødested, Familieforbindel¬
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ser m. m., for at man derefter gjennem Localøvrighederne herhjemme kunde

skaffe de vedkommende Paarørende den fornødne Underretning til at sætte

dem istand til at reclamere den dem tilkommende Arv.

Senere er imidlertid fra Gouvernementet for de dansk=vestindiske Besid¬

delser fremkommet et af samtlige vestindiske Skifteretter og den derværende

Overrets Justitiarius tiltraadt Forslag om at de i Plakat af 21de April 1830

angaaende Skifte efter det udskrevne Mandskab indeholdte Bestemmelser maatte

udvides til at gjælde med Hensyn til Skifte efter de til den vestindiske Hær¬

styrke hørende Militære af Underklasserne, som nu for den allerstørste

Deel bestaaer af Værnepligtige, der paatage sig denne Tjeneste for saaledes

at aftjene deres Værnepligt. Ved en saadan Foranstaltning, der vilde have

tilfølge, at slige i Vestindien afdøde Militæres eventuelle Efterladenskaber vilde

være at hjemsende til Skifteretten paa den Paagjældendes Hjemsted her i

Landet til videre Behandling, vilde saavel de Ulemper, der under de nær¬

værende Omstændigheder finde Sted med Hensyn til Skiftebehandlingen i

Vestindien efter slige Afdøde, som de ovennævnte i de bestaaende Forhold

begrundede Vanskeligheder for Arvingerne og eventuelle Creditorer her i Mo¬

derlandet ved at gjøre deres Ret gjældende, bortfalde, medens paa den an¬

den Side de til den omhandlede Klasse hørende Militære saagodtsom aldrig

efterlade sig Arvinger eller, forsaavidt de eie noget, Creditorer i Vestindien,

saa at der følgelig i saa Henseende ikke kunde haves nogen Belænkelighed

ved at lade Skiftebehandlingen i Vestindien bortfalde.

Imod dette Forslag blev det imidlertid saavel af Justitsministeriet som

af Generalprocureuren for Danmark og Landsover= samt Hof= og Stads¬

rettens Skiftecommission udhævet, at en Bestemmelse for Vestindien af samme

Indhold, som den ved Plakat af 21de April 1830 for Danmark givne, ikke

kunde gjøres gjældende ved en Udvidelse af bemeldte Plakat. Denne maa

nemlig ansees at være begrundet i det Hensyn, at det ved Udskrivningen

constituerede nødvendige Domicilium ikke kan bestemme Stedet, hvor Skifte

skal holdes, men at dette bliver at afgjøre efter den Paagjældendes frivillige

Domicilium. Dette Hensyn finder derimod ikke Anvendelse paa de til den

vestindiske Hærstyrke henhørende Militære, navnlig ei engang paa de Værne¬

pligtige, som vælge at udtjene deres Værnepligt ved fast Tjeneste i Vestin¬

dien, idet Ansættelsen til denne Tjeneste stedse er frivillig fra de Paagjæl¬

dendes Side, saaledes at de i saa Henseende i det Hele maae betragtes som

Hvervede, og deres Domicilium i Vestindien som vilkaarlig valgt. En Be¬

stemmelse, som den af Gouvernementet foreslaaede, vilde saaledes indeholde

en Afvigelse fra Plakaten af 1830 i Henseende til denne Anordnings Grund¬

sætninger, og følgelig i Henhold til Colonialloven af 26de Marts 1852 § 2
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udkræve en ny Lov. Justitsministeriet formeente derhos, at den foreslaaede

Forandring med Hensyn til Stedet for Skifteholdet efter de omhandlede

Militære ikke vilde være uden Ulemper, isærdeleshed forsaavidt angaaer de til

Underofficeersklassen henhørende Individer der kunne have været gifte og

staaet i forskjellige Forbindelser i Vestindien, og fandt det i det Hele tvivl¬

somt, om de ovenudhævede Hensyn, som talte til Fordeel for Gouvernemen¬

tets Forslag, burde komme i afgjørende Betragtning til at begrunde en Af¬

vigelse fra de Grundsætninger, der ellers gjælde ved Bestemmelsen af det

Sted, hvor et Skifte skal holdes, og som navnlig fremdeles ville finde An¬

vendelse paa Hvervede (Underofficerer) her i Moderlandet; hvorimod bemeldte

Ministerium ansaae det rigtigst, at det i den omspurgte Henseende forblev

ved de fortiden bestaaende Regler, men at man forøvrigt saavidt muligt

førgede for de her efterladte Arvingers Tarv ved at afgive den Beholdning,

der fremkommer ved Skiftets Slutning i Vestindien, til Skifteretten paa det

Sted, hvor den Paagjældende, inden han afgik til Vestindien, hørte hjemme,

for at den ved sammes Foranstaltning kunde blive udloddet til rette Ved¬

kommende.

Da denne af Justitsministeriet tilraadede Fremgangsmaade ialtfald vil

tjene til at fjerne de væsentligste af de Ulemper, som man ifølge det Oven¬

anførte har anseet det ønskeligt at kunne hæve, har Finantsministeriet ogsaa

fundet, at man kunde forblive staaende herved, og det er derfor under 12te

Juni d. A. paalagt Gouvernementet for de dansk=vestindiske Besiddelser, hver¬

gang et Beløb indbetales i Statskassen paa St. Croix eller paa St. Thomas

som uaffordrede Arvemidler efter en under Tjenesten ved den vestindiske Hær¬

styrke ved Døden afgaaet Militær af Underklasserne at gjøre Indberetning

derom til Finantsministeriet, ledsaget med alle fornødne Oplysninger, for at

der derefter her kan blive foranlediget, at det paagjældende Efterladenskab.

efter indhentet Underretning gjennem Øvrigheden paa den Afdødes Hjemsted

om at der findes Arvinger efter ham, kan udbetales til vedkommende Skifte¬

ret til videre Foranstaltning.

I den Kgl. Kasse paa St. Croix henstod den 17de Februar 1854 og

paa St. Thomas den 31te Marts 1853 som deponerede uaffordrede Arve¬

midler efter afdøde vestindiske Militære, foruden enkelte Summer, om hvis

Udbetaling Arvingerne eller andre Vedkommende allerede tidligere havde an¬

draget gjennem Finantsministeriet, ialt 8 401. 98 ct. eller 753 Rd. 68 ß.,

indbetalt i Aarene 1833 til 1854 som Efterladenskaberne efter 37 Individer,

hvoraf dog 3 fødte i Udlandet. Af disse Summer ere hidtil, efterat det

igjennem vedkommende Øvrigheder er oplyst at der her fandtes Arvinger

efter de paagjældende Afdøde, udbetalt Efterladenskaberne efter 21 Individer,
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tilsammen &§ 274. 52 ct. eller 514 Rd. 70 ß., til de resp. Skifteretter

til Udlodning til rette Vedkommende.

Indenrigsministeriet.

Da den af Odense Amts 7de Valgkreds valgte Folkethingsmand, Post¬

mester O. Thomsen, til Indenrigsministeriet har indberettet, at han ikke

seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds, er der under

10de August sidstl. foranstaltet det Fornødne til Valget af en anden Rigs¬

dagsmand i hans Sted.

Da den af Skanderborg Amts 1ste Valgkreds valgte Folkethingsmand,

Sognepræst L. Bohr, til Indenrigsministeriet har indberettet, at han ikke

seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds, er der under 9de

August sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden Rigsdagsmand i

hans Sted.

Da den af Svendborg Amts 3die Valgkreds valgte Folkethingsmand,

Gaardmand J. R. Jacobsen af Lundby paa Thorseng, til Indenrigsmini¬

steriet har indberettet, at han ikke seer sig istand til længere at repræsentere

bemeldte Valgkreds, er der under 9de August sidstl. truffet Foranstaltning til

Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted.

Justitsministeriet.

I Anledning af en Forespørgsel fra en Retsbetjent om, hvorledes Ge¬

byrerne blive at beregne i Politiretssager mellem Haandværksmestere eller Fa¬

brikanter paa den ene og deres Svende, Drenge og Haandlangere paa den

anden Side, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 26de Septbr. f. A.,

at Bestemmelserne i Sportelreglementet af 22de Marts 1814 § 32 findes

i Henhold til Plakat af 6te Septbr. 1828 ogsaa at maatte være anvende¬

lige i Sager mellem Mestere og Fabrikanter paa den ene og deres Drenge

hvorimod der i Sager mellemeller Haandlangere paa den anden Side

Mestere og Svende, forsaavidt de henhøre under Politiretten, maa betales

Gebyr efter Plakat af 1ste Mai 1822.

Marineministeriet havde begjært Justitsministeriets Afgjørelse af det

Spørgsmaal, hvorvidt de Straffeattester, der ifølge Loven om den alminde¬

lige Værnepligt af 12te Februar 1849 skulle tilveiebringes af dem, der ønske

at stille sig for de til Militærtjeneste udskrevne Værnepligtige, bør meddeles

paa stemplet Papir og for Gebyr.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med den Kgl. Landsover¬
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samt Hof= og Stadsret samt Kjøbenhavns Criminal= og Politiret, svarede Ju¬

stitsministeriet i Skrivelse af 13de Septbr. f. A., at der for de omhandlede

Aitester findes at burde erlægges Gebyr efter Sportelreglementets §§ 15 og

36, sammenholdt med § 156, ligesom de ogsaa maae blive at skrive paa

anordnet stemplet Papir.

En Retsbetjent havde hos Justitsministeriet forespurgt hvorledes der

vilde være at forholde med Hensyn til at Fruentimmeret N. N., der var

ført som Vidne under en Justitssag, havde nægtet at beedige den af hende

afgivne Forklaring, paa Grund af at hun hørte til Mormonernes Samfund,

hvilket efter Angivende ikke skulde tilstede Eeds Aflæggelse.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 12te Septbr.

f. A., at det vilde tilkomme Dommeren selv, ved Kjendelse at afgjøre Spørgs¬

maalet, men at Ministeriet iøvrigt ifølge Grundlovens § 84 maatte antage,

at det ommeldte Fruentimmer ikke af den paaberaabte Grund kunde und¬

drage sig Opfyldelsen af den almindelige Vidnepligt, og at altsaa i fornø¬

dent Fald Lovens Tvang maatte blive at anvende imod hende.

I Anledning af en Besværing fra en Strandfoged over at han ikke

længer oppebar den Strandfogder i Fdgn. af 28de Decbr. 1836 § 8 til¬

lagte Godtgjørelse, paa Grund af at en enkelt Mand i de senere Aar havde

overtaget hele Bjergningen i Distriktet, svarede Justitsministeriet i Skrivelse

af 13de Septbr. f. A., at den Omstændighed at Bjergningen udføres af

en enkelt Mand, som selv affinder sig med de Medhjælpere, han benytter,

ikke findes at kunne betage Strandfogden den Ret, som den nævnte Lovbe¬

stemmelse hjemler ham til som som saadan altid at nyde en Bjergeløn for¬

uden den, der kan tilkomme ham som deeltagende i Bjergningen.

I et med vedkommende Amtmands Erklæring til Justitsministeriet ind¬

sendt Andragende havde et Sogneforstanderskabsmedlem besværet sig over, at

det, paa Andragende fra bemeldte Sogneforstanderskab, af Amtet var blevet

ham tilkjendegivet, at han ikke havde været beføiet til at vægre sig ved at

deeltage i Udførelsen af de af Sogneforstanderskabets Pluralitet til Forebyg¬

gelse af Cholera besluttede Huusvisitationer og at hans Deeltagelse heri i

fornødent Fald vilde kunne fremtvinges ved daglige Mulkter,

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 18de Novbr.

f. A., efter over Sagen at have brevvexlet med Indenrigsministeriet, at det

maatte finde den Andrageren givne Tilretteviisning aldeles beføiet; hvorhos

yttredes, at ligesom den Sogneforstander, der nægter at rette sig efter de af

Sogneforstanderskabets Pluralitet, indenfor den Forstanderskabet anviste For¬
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retningskreds, tagne Bestemmelser, i fornødent Fald vil kunne tvinges ved

Dagmulkter, saaledes maatte ogsaa Sogneforstanderskabet, hvis det foretrak

Saadant, være berettiget til i Henhold til Fdgn. af 13de August 1841 § 10

at udelukke den Paagjældende fra sin Midte. Efter den i Andragendet givne

Anledning tilføiede Ministeriet derhos, at Andragerens ugrundede Forme¬

ning om, at de besluttede Huusvisitationer vilde stride mod Grundlovens

§ 86, naturligviis ikke indeholdt nogen Grund, hvorfor han kunde være fri¬

taget for at udføre sin Deel af det dermed forbundne Arbeide.

I Anledning af en Forespørgsel fra By= og Herredsfoged N. N. om,

hvorvidt de Politimesterne med Hensyn til Omsorg for Reenligheden og

Sundhedspleien efter de ældre Anordninger paahvilende Pligter nu i det

Hele maatte være gaaede over til de i Landcommunerne i Anledning af Cho¬

lerasygdommen indrettede Sundhedscommissioner, svarede Justitsministeriet i

Skrivelse af 30te Juli f. A., at Politimesteren, uanseet de ommeldte Sund¬

hedscommissioner, fremdeles har at vaage over Sundhedspleien i den ham

anbetroede Jurisdiction og at træfse de i saa Henseende fornødne Foranstalt¬

ninger, dog efter nærmere Conference med vedkommende Sundhedscommis¬

sioner, forsaavidt han derved kunde komme til at collidere med disse.

Paa en derom fra Sundhedscommissionen i N. N. Kjøbstad indgivet

Forespørgsel svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 13de August f. A., at den

i Lov af 10de Marts 1852 § 2 givne Bestemmelse om, at paa de Steder,

hvor Sund= og Strømtolden erlægges, maa ingen Cholerapatient ilandføres,

saalænge Cholera ikke grasserer der, ifølge Sagens Natur ogsaa bør finde

Anvendelse paa Liig af saadanne Patienter.

Ordenscapitulet.

Under 24de Juli har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Sognedegn for Raaberg Menighed i Hjørring Amt, Søren Nielsen, til

Dannebrogsmand.

Under 1ste August er Hans Kongelige Høihed Arveprinds Frederik

Ferdinand naadigst udnævnt til Storcommandeur af Dannebrogsordenen.

Under 5te s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Appellationsrets=Advokat, Hospitalssekretær Friederich Johannsen i Flensborg

til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Et Toldkasserer=Embede i Tønder. Aar¬

lig Gage 1500 Rd., og til Contoirhold indtil videre 500 Rd. aarlig. Caution

i anordningsmæssige Effecter 7000 Rd. Opslaaet vacant den 4de August.
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Et Embede som virkelig Auditeur er ledigt,Under Krigsministeriet.

Gage af 800 Rd., foruden de reglementeredetil hvilket er henlagt en aarlig
Emolumenter. Ansøgninger indsendes til Krigsministeriet senest den 19de d. M.

Befordringser og Afgang.
Under 3de August er Toldoppebørselscon¬Under Finantsministeriet.

allernaadigst beskikket til Toldoppebørsels¬trolleur i Nexø C. F. Frandsen
controlleur i Varde. Under s. D. er der allernaadigst forundt Toldassi¬

stenterne A. G. H. Wahrendorff og A. G. Hansen allerhøieste Bestallinger.
Under 4de s. M. er Havneskriver i Kjøbenhavns Nyhavns Distrikt, Kammer¬
raad J. P. Jensen, allernaadigst udnævnt til Toldskriver i 1ste Toldskrivercon¬

toir ved Kjøbenhavns Toldsted. Under s. D. er Toldassistent i Kjøbenhavn

M. Larsen, paa Ansøgning, i Naade entlediget med Pension.

Under Justitsministeriet. Under 3die August er Exam. juris O. C.

Paulsen allernaadigst bestikket til Prokurator ved Underretterne i Ribe Stift,

Forpligtelse til at have Bopæl i Hammerum Herred og at ansees boendemed

ved Herredets Thingsted.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 4de August

er Biskop over Viborg Stift N. E. Øllgaard, Commandeur af Dannebro¬

gen og Dannebrogsmand, paa Ansøgning, i Naade og med Pension entle¬

diget. Under s. D. er Capellan pro persona for Lyderslev og Frørslev
iMenigheder i Sjællands Stift J. L. N. Schjørring, paa Ansøgning,

Naade entlediget.

Under Krigsministeriet. Under 25de Juli er Auditeur ved den 1ste
Infanteri=Brigade, Overauditeur I. Skrike, der er udnævnt til Auditeur ved

Søetatens combinerede Ret fra 1ste August at regne, entlediget fra samme

Tid i Naade fra Landmilitæretaten.

Under 4de August er allerhøist resolveret følgende Avancement i den

Kgl. Artilleribrigade, nemlig: Major uden Anciennitet C. U. E. v. Harxt¬

hausen, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, udnævnes til Major;

Capitain af 2den Klasse F. v. Jürgensen, Ridder af Dannebrogen, forfrem¬

mes til Capitain af 1ste Klasse; charakteriseret Capitain F. A. v. Moltke,

Ridder af Dannebrogen, udnævnes til Capitain af 2den Klasse, og Second¬

lieutenant F. v. Vartholin udnævnes til Premierlieutenant. Under s. D. er

Premierlicutenant i Infanteriets Krigsreserve H. G. v. Koefoed, efter An¬

søgning, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten. Under s. D. er Pre¬

mierlieutenant af Infanteriet C. v. Schmidt meddeelt Afsked i Naade af

Krigstjenesten.

Under Marineministeriet. Under 3die August ere Cadetunderoffice¬

rerne T. Jessen, P. U. Bruun og C. A. Garde allernaadigst udnævnte til
Secondlicutenanter i Søetaten.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 24de Juli
er Sognepræst for Hammelev Menighed i Haderslev Provsti J. L. W. Han¬

sen allernaadigst udnævnt til Sognepræst for Fjelstrup Menighed i samme

Provsti. Under 27de s. M. er Valget af constitueret Sognepræst for den

evangelisk=lutherske Menighed i Frederikstad A. Matzen til Sognepræst i Drels¬

dorf i Bredsted Provsti allernaadigst confirmeret.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Under 18de August sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov om Indfødsret for Proprietær Martin Steinthal til

Kyø og hans Sønner Emil Steinthal, Forpagter af Gudumlunds

Fabrik, og Eduard Ludvig Steinthal, Cand. pharm. i Kjø¬

benhavn:Vi Frederik den Syvende, af Guds Naabegiige til Danmark, d. s. v,
Gjøre vitterligt:. Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet sølgende Lov:

Indfødsret meddeles følgende Personer:

Martin Steinthal, Eier af Kyø ved Nibe i Aalborg Amt, født i

Stendal i Preussen

Emil Steinthal, Forpagter af Gudumlunds Fabrik ved Aalborg, født i

Hamborg 1816 og Søn af Fornævnte, og

Eduard Ludvig Steinthal, Cand. pharm., født i Hamborg 1821 og

ligeledes Søn af den Førstnævnte.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 18de August sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov, hvorved Indfødsret meddeles Proprietær J. H. Faber

og dennes 2 Sønner D. L. H. Faber og C. G. G. Faber:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov:

Indfødsret meddelesProprietær Johannes Heinrich Faber, Eier

af Randrup Hovedgaard, Viborg Amt, født i Lübeck, samt dennes 2 Søn¬
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ner Vilhelm Ludvig Heinrich Faber og Carl Georg Gotfred

Faber, fødte i Fyrstendømmet Eulin.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under 18de August sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Lov om Meddelelse af Indfødsret til Georg Stephens,

constitueret Lector i engelsk Sprog og Literatur ved Kjøbenhavns

Universitet:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stad¬

fæstet følgende Lov¬

Indfødsret meddeles Georg Stephens, født i Liverpool, constitueret

Lector i engelsk Sprog og Literatur ved Kjøbenhavns Universitet.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Blandede Efterretninger.

Oversigt

over det Wærnske Opdragelses= og Underviisnings=Instituts

Indtægter og Udgifter i Aaret 1853*).

St.
Rd.28.

90.1017.Beholdningen for Aaret Vee
4440.Renter af Institutets Kapitaler

0 i

300.Forpagtningsafgift af Institutets Jorder og Have i

1455.Leie af Beboelsesleiligheder i Institutets Gaard i)

44.15.For en bortsolgt gammel Vogn m. m.*

19.278.Udlagt i et Dødsbo paa Institutets Tilgodehavende deri
7506 57.Summa Indtægt

Udgifter.
Huusholdningen 57.1727.

Elevernes Klæder, Bøger, Skrivematerialier,Syge¬

82.pleie, Confirmation m. m. 832.

8.Brænde, Tørv, Steenkul, Lys og Olie 380.

Skatter af Institutets Gaard, Kjørsel ved Institutet og

59.402.forskjellige Udgifter
744. 25.Gaardens og Inventariets Vedligeholdelse
50.Indsat i Kjøbenhavns Overformynderi for en Elev i)

600.Honorar til Directionen.
u

Lønning til Inspecteur, Revisor, Lærerinder, Lærere,samt
Folkeløn 1129. „* 6

Pensioner 370.
u

Afdrag og Renter paa et Laan i Banken 348. 8.

6584.Summa Udgift 47.

Beholdning for 18531 10.922.

*) Oversigten for 1852 findes i Dep. Tid. for 1853 S. 615.
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Institutets rentebærende Kapital ved Udgangen af 1853 bestod i:

iStatsgjeldskassens Protokoller indskrevet .. 50000 Rd.

hvoraf 7000 Rd. efter Hofraad Meyers Testamente.

* —61000i Prioritets=Obligationer*

711000 Rd.

I Begyndelsen af Aaret 1853 havde Institutet 16 Elever, hvoraf

i Midten af Aaret 3 udgik, som i Efteraaret 1852 vare confirmerede, og

3 nye Elever bleve antagne.

Indenrigsministeriet.

Under 18de August sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Aabent Brev, hvorved Rigsdagen sammenkaldes:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Vi have allernaadigst besluttet, at den aarlige Rigsdag skal

træde sammen Mandagen den 2den October dette Aar.

Idet Vi kundgjøre dette for Vore kjære og troe Undersaatter, befale

Vi, i Henhold til Grundlovens § 24, samtlige Medlemmer af Rigsdagen

at de paa den nævnte Dag indfinde sig paa Vort Slot Christiansborg

i Vor Residentsstad Kjøbenhavn til Rigsdagens Aabning, der vil finde

Sted Kl. 12 om Formiddagen efter forud afholdt Gudstjeneste i Slotskirken.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Justitsministeriet.

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling er

sidstl. bifaldt, at samtlige dedet ved allerhøieste Resolution af 15de August

der fortiden ere tillagte denIndtægter, deels af Jorder deels af Gebyrer,

med By= og Raadstuskriverembedet i Aarhuus forbundne Raadmandspost,

for Fremtiden henlægges til den med Byfoged= og Politimesterembedet samme¬

steds forbundne Raadmandspost, samt at de hidtil med Byskriverembedet

forenede Notarialforretninger og de dermed forbundne Indtægter for Frem¬

tiden forbindes med Byfogedembedet.

Marineministeriet.

Hans Majestæt Kongen har ved allerhøieste Resolution af 27de April

d. A., paa Marineministeriets allerunderdanigste Forestilling, allernaadigst

approberet følgende Bestemmelser om Adgang og Antagelse til Søcadet og

om Søcadetacademiets Ordning, til Iagttagelse fra Begyndelsen af det Cur¬

sus, der efter endt Cadetskibstogt iaar vil indtræde ved Academiet.
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A. Bestemmelser om Adgang og Antagelse til Socadet.

I. Adgang i en Alder af 12—15 Aar.

§ 1.

De, som uden tidligere Søfart søge Adgang til Søcadetacade¬

miet, maae fremstille sig til den almindelige Adgangsprøve i de Aar,

i hvilke de fylde deres 13de, 14de eller 15de Aar.

Anmeldelse, Legemsundersøgelse og Indskrivning.

§ 2.

Enhver, som agter at underkaste sig den almindelige Adgangsprøve, har,

senest een Maaned før Prøven afholdes, at indsende skriftlig Anmeldelse til

Cadetchefen, med vedlagte Alders= og Vaccinationsattester, Attest for, indtil

den sidste Tid at have nydt Underviisning i Religion, endvidere for at have

nydt Underviisning i Gymnastik, samt for at kunne svømme 200 Alen.

Dersom han har deeltaget i nogen Søtour, meddeles ligeledes Oplys¬

ning om saadan Søtours Beskaffenhed og Varighed.

Endelig indsendes, samtidig med Anmeldelsen, en udførlig Angivelse af

i hvad Omfang og efter hvilke Læremidler han er underviist i de Fag, der

skulle være Gjenstand for Prøven.

§ 3.

Omtrent 14 Dage før Adgangsprøven skal afholdes, lader Cadetchefen

de Anmeldte fremstille sig for en Commission, bestaaende af to Søofficerer

og en Læge. — Denne Commission undersøger dem for at afgive Skjøn,

om de lide af Tunghørighed, Nærsynethed eller andre Legemsfeil.

§ 4.

Commissionens Beretning indsendes med Cadetchefens Betænkning til

Ministeriet, som derefter bestemmer, om nogen af de Anmeldte ikke kan ste¬

des til Adgangsprøve.

Den almindelige Adgangsprøve.

§ 5.

Den almindelige Adgangsprøve bestaaer af en Adgangsprøve iland og

et Prøvetogt med Cadetskibet.

1. Adgangsprøve iland.

§ 6.

Adgangsprøven iland afholdes aarlig, kort før Cadetskibet skal afgaae.

§ 7.

Prøven er offentlig. Ved dens Ordning er at iagttage, at det ikke
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tilstedes Nogen at afhøre den, i hvis Underviisning han har taget Deel i

Løbet af det sidste Aar.

§ 8.

Fordringerne ved Adgangsprøven ere:

Dansk, mundtlig: Oplæsning og en let Analyse af det Oplæste;

skriftlig: Gjengivelse af en forelæst Fortælling. Ved Bedømmelsen sees

hen til Fremstilling, sprogrigtigt Udtryk og Retsskrivning, samt nogenlunde

skjønsom Brug af Skilletegnene.

Fransk, Engelsk og Tydsk, mundtlig: Oplæsning og Oversæt¬

telse af et let Stykke i en forelagt Læsebog. I Forbindelse hermed prøves,

hvorvidt det Vigtigste af Formlæren, navnlig Declination og Conjugation,

er indøvet; skriftlig: Gjengivelse af korte Sætninger. Ved Bedømmelsen

tages især Hensyn til Orthographi og Ordbøining. Lexicon tilladt.

Historie, mundtlig: Den gamle Historie og Middelalderens Hi¬

storie indtil Aaar 1100, efter en Maalestok som Bohrs Lærebøger.

Geographi, mundtlig: Geographien efter en kortfattet Lærebog,

som Ingerslevs mindre, Thriges o. d. Der tages særdeles Hensyn til at

Aspiranterne ere fortrolige med Kaartet.

iRegning, skriftlig (fælleds Opgaver): de fire Regningsarter

hele og brudne, benævnte og ubenævnte Tal; Reguladetri i hele Tal og Brøk¬

Regning med Decimaler; mundtlig: samme Slags Regning i Hoved og

paa Tavle.

Mathematik, mundtlig og skriftlig Prøve: af Plangeometrien:

de geometriske Grundbegreber, de rette Liniers Stilling mod hinanden, Tre¬

kanters Congruents, proportionale Linier, ligedannede Trekanter, Cirklen med

de dertil hørende rette Linier og Vinkler, Cirklers Stilling mod hinanden; af

Arithmetiken: de 4 Regningsarter, Brøk, Forhold og Proportioner, De¬

cimalbrøk, Qvadrat og Qvadratrod, efter en Maalestok som Steens „Ele¬

mentær Arithmetik.

Tegning: lettere geometrisk Tegning og Frihaandstegning efter frit¬

staaende Gjenstande af simpel Form.

Skrivning: dansk og latinsk Skrift; de skriftlige Arbeider i de andre

Discipliner tages i Betragtning ved Bedømmelsen.

§ 9.

Den høieste Charakteer, som kan opnaaes i de forskjellige Fag, ansættes

til: Dansk 5, Mathematik, Geographi, Regning og Skrivning 4, ethvert af

de øvrige Fag 3. Den høieste Sum, som kan opnaaes ved Adgangsprøven

iland, bliver saaledes 36.

For at kunne stedes til Prøvetogt, maa Aspiranten idetmindste have
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opnaaet Halvdelen af den største Sum, og endvidere ⅓ af den høieste Cha¬

rakteer i de efternævnte Fag, nemlig: Dansk, Mathematik, Regning, Skriv¬

ning, 2 af de fremmede Sprog, Historie og Geographi.

2. Prøvetogt.

§ 10.

De, som ifølge den opnaaede Sum have bestaaet Adgangsprøven iland

bedst og kunne stedes til Prøvetogt, blive, efter Cadetchefens Indstilling, at

medtage paa Cadetskibstogtet i et Antal af dobbelt saamange som man an¬

tager behøves for at gjøre Cadetcorpset fuldtalligt. Af dem, som have er¬

holdt Hovedsummen 27 eller derover, medtages endvidere, efter Hovedsum¬

men som Rettesnor, saamange, som Pladsen ombord tillader.

§ 11.

Ombord ere de under samme Disciplin som Cadetterne, fordeles paa

Qvarterer med disse og gjøre Vagt med dem. De deeltage med Cadetterne

i Øvelser og Underviisning, og i at commandere Godtveirs=Manoeuvrer, naar

de kunne gjøre Rede for Manoeuvrernes almindelige Gang.

§ 12.

Den Commission ombord, der har det Hverv at bedømme Cadetterne,

skal ligeledes bedømme de til Prøve Medtagnes Anlæg.

Dommerne bør søge at forvisse sig om, at de, der efter bestaaet Ad¬

gangsprøve blive at optage i Corpset, have en god moralsk Charakteer, og

ere i Besiddelse af de Sjæls= og Legems=Evner, der fortrinsviis ere vigtige

for Søofficeren.

De bør saaledes have Opmærksomheden henvendt paa, om de der

gjøre Prøvetogt, vise en god Opførsel, ere sanddrue og oprigtige, ordentlige

og opmærksomme, samt om de stræbe med Flid og Eftertanke at udføre hvad

der paalægges dem.

Det bør ved gjentagne Prøver undersøges, om de have et godt Syn

saa at de om Dagen tydelig kunne opfatte fjerne Gjenstande, og ligeledes

om de kunne skjelne i Mørke, om de have en god Hørelse og en tydelig

Stemme.

Det bør iagttages, om de ere uforfærdede, raske og livlige, om de med

Lethed vænne sig til Sølivet og snart føle sig hjemme i Skibet, om de ere

meget tilbøielige til Søsyge og om de lade sig forknytte af den, om de ere

raske til at gaae tilveirs og ei lide af Hovedsvimmel.

Dommerne ville i det Hele have Opmærksomheden henvendt paa, om de,

der gjøre Prøvetogt, vise naturligt Anlæg og Lyst til Søen, saa at de med

Lethed tilegne sig de Færdigheder og Kundskaber, der passe for deres Alder
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og Kræfter; om de vise Tegn til Mod og Aandsnærværelse; samt om de

have Anlæg til Commando, forsaavidt som der maatte blive Leilighed til at

prøve dette.

Dersom nogen af dem tidligere har været tilsøes, maa den derved op¬

naaede Øvelse skjelnes fra virkelige Anlæg for Søen.

§ 13.

Skibsofficererne indgive ugentlig til Chefen Charakterer for dem som

de i den forløbne Uge have havt under sig paa Vagt. Efter Udløbet af

den første Maaned, og siden hver Uge, samles Dommerne for at meddele

hverandre deres Skjøn om alle dem, der ere tagne til Prøve. Men da

Hensigten med Prøven allene er at bedømme disses Anlæg, som kan frem¬

træde efter kortere eller længere Tid, regnes de nævnte Skjøn eller Charak¬

terer ikke med til den endelige Chaarakteer.

Ved Enden af Togtet, forinden Kahytsprøve afholdes over Cadetterne,

afgiver enhver af Dommerne sine Charakterer over dem der have gjort

Prøvetogt; de heraf uddragne Middelcharakterer for enhver især udtrykke Com¬

missionens Dom om deres Dygtighed og Anlæg.

§ 14.

Den høieste Charakteer der kan opnaaes ved Prøven ombord, skal

være 12, som er Trediedelen af den største Sum, der kan opnaaes ved Ad¬

gangsprøven iland. For at der efter Prøvetogtet kan blive Spørgsmaal om

Antagelse, udfordres idetmindste 6, som Halvdelen af den høieste Charakteer.

§ 15.

For dem, som tages til Prøve ombord, betales til Messen de samme

Kostpenge som for Cadetterne. Heraf betaler Staten det Halve, den anden

Halvdeel indbetales af deres Forældre eller Værger til Academiet, forinden

Cadetskibets Afseiling.

Rækkefølgen for Antagelsen.

§16.

Efter den Hovedsum, som udkommer ved at sammenlægge Charaktererne

for Adgangsprøven iland og for Prøven ombord, bestemmes den indbyrdes

Rækkefølge for Antagelsen til Søcadet; dog ville kun saadanne kunne anta¬

ges, som idetmindste have opnaaet en Hovedsum af 30.

Omprøve.

§ 17.

De, der efter Adgangsprøven iland, ei ere stedede til Prøvetogt, eller

de, som efter dette ei have opnaaet Antagelse til Søcadet, kunne eengang
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fremstille sig til Omprøve, dersom de ere indenfor den vedtagne høieste Al¬

dersgrændse, og, for de Sidstes Vedkommende, forsaavidt de have opnaaet

Charakteren 6 ved Prøven ombord. De blive da i alle Henseender at be¬

handle som de, der ei tidligere have indstillet sig, kun at Saadanne, der

anden Gang deeltage i Prøvetogtet, betale de fulde Kostpenge.

II. Antagelse til Søcadet.

§ 18.

Naar Cadetskibstogtet er tilende og Kahytsprøven afholdt, bestemmes,

hvor stor Tilgang Corpset behøver. Af dem, der have bestaaet den almin¬

delige Adgangsprøve (§§ 5—15), indstiller Cadetchefen til Antagelse, efter

den i § 16 angivne Rækkefølge, Saamange, som behøves for at gjøre Sø¬

cadetcorpset fuldtalligt.

§ 19.

Enhver, der antages til Søcadet, erlægger 100 Rd. som et Depositum,

hvilket paa visse Betingelser tilbagebetales ham, naar han bliver Lieutenant,

og ubetinget om han før den Tid forlader Academiet. Dette Beløb indbe¬

tales i Marineministeriets Kasse, og Qvitteringen for Indbetalingen, der er

en nødvendig Betingelse for Aspirantens Modtagelse paa Academiet, forevises

Cadetchefen.

III. Adgang for Søfarende.

§ 20.

Unge Søfarende, som efter deres 14de Aar have faret idetmindste 1

Aar i danske Raaseiler=Handelsskibe, i hvilken Tid de maae have passeret

den nordlige Vendekreds, kunne erholde Adgang til at blive Søcadetter senest

i det Aar, de fylde deres 18de Aar, paa de i §§ 21—27 inel. bestemte

Vilkaar.

Anmeldelse, Legemsundersøgelse og Indskrivning.

§ 21.

De, som agte at underkaste sig Adgangsprøven for Søfarende, have,

senest en Maaned før Prøven afholdes, at indsende skriftlig Anmeldelse stil

Cadetchefen, med vedlagte Alders= og Vaccinationsattester, Attest for at være

confirmeret eller paa tilsvarende Maade at have aflagt Prøve paa Kundskab

i Religion, ligeledes Attest for at kunne svømme 200 Alen.

Der fremsendes endvidere Attester fra de Skibsførere med hvem de

have faret, eller lignende Beviisligheder, hvorefter kan dømmes om Togtets

Udstrækning og Beskaffenhed samt de Paagjældendes Forhold ombord.
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§ 22.

Omtrent 14 Dage før Adgangsprøven skal afholdes, lader Cadetchefen

de Anmeldte fremstille sig for en Commission, bestaaende af to Søofficerer

og en Læge. Denne Commission undersøger dem for at afgive Skjøn, om

de lide af Tunghørighed, Nærsynethed eller andre Legemsfeil.

§ 23.

Commissionens Beretning indsendes med Cadetchefens Betænkning til

Ministeriet, som derefter bestemmer, om Nogen af de Anmeldte ikke kan

stedes til Adgangsprøve.

Adgangsprøven for Søfarende.

§ 24.

Adgangsprøven for Søfarende bestaaer af en Adgangsprøve iland og

et Prøvetogt med Cadetskibet.

1. Adgangsprøve iland.

§ 25.

Adgangsprøven iland afholdes aarlig, kort før Cadetskibet skal afgaae,

og bestaaer i, at de Paagjældende underkaste sig Academiets Overgangsprøve,

og præstere denne overensstemmende med de derfor gjældende Regler.

§ 26.

Prøven er offentlig.Ved dens Ordning er at iagttage, at det ikke

tilstedes Nogen at afhøre den, i hvis Underviisning han har taget Deel i

Løbet af det sidste Aar.

2. Prøvetogt.

§ 27.

De, som have bestaaet Adgangsprøven iland, stedes til Prøvetogt. Paa

dette iagttages, hvorvidt de ere udviklede og søvante i Forhold til deres tid¬

ligere Fart; iøvrigt gjælder for dem de i §§ 11, 12, 13 og 15 indeholdte

Bestemmelser. Den bedømmende Commission vil med Skjønsomhed tage

tilbørligt Hensyn til, om Aspirantens praktiske Udvikling kan antages at op¬

veie den muligen manglende militære Holdning og Disciplin, samt om hvor¬

vidt det tør antages, at disse kunne indvindes paa et sildigere Stadium.

Rækkefølge for Antagelsen, Kahytsprøve.

§ 28.

Efter endt Prøvetogt stedes Aspiranterne til Kahytsprøve, og de, som

ved denne opnaae at komme i 1ste Godtveirsklasse, blive af Cadetchefen at

indstille til Antagelse som extraordinære Cadetter med saadant Nummer, ind¬
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byrdes og i Corpset, som deces Adgangsprøve og Søklasse berettiger dem til.

Hvis en Aspirants Forhold ombord har været saaledes, at han maa ansees

uskikket til at optages i Corpset, bliver det ved Indstillingen at indberette til

Ministeriet.

Omprøve.

§ 29.

De, der efter Adgangsproven iland ei ere stedede til Prøvetogt, eller

efter dette kun have præsteret hvad der maa antages nødvendigt for at komme

i 2den eller 3die Godtveirsklasse, kunne fremstille sig een Gang til Omprøve,

forsaavidt de ere indenfor den vedtagne høieste Aldersgrændse. De blive da i

alle Henseender at behandle som de, der ei tidligere have indstillet sig, kun at

Saadanne, der anden Gang deeltage i Prøvetogtet, betale fulde Kostpenge.

B. Bestemmelser om Socadetacademiets Ordning.

§ 30.

Antallet af Cadetter bestemmes til 30, foruden de extraordinære Ca¬

detter (see § 28).

§ 31.

Cadetterne deles i 2 Hovedklasser. De, der have opnaaet at komme i

første Ondtveirsklasse, samt bestaaet Overgangsprøven, ere Cadetter af ældste

Klasse, de øvrige ere Cadeiter af yngste Klasse. Til Distinction bærer ældste

Klasse 2 og yngste Klasse 1 Knaphul paa Kraven.

§ 32.

Underviisningen paa Academiet meddeles i eetaarige Cursus. Yngste

Hovedklasse deles i 3 Underafdelinger, ældste i 2, af hvilke den øverste er

toaarig; dog vil denne, da den tildeels er Repetitionsklasse, undtagelses¬

viis kunne gjennemgaaes i eet Aar.

Ved Enden af hvert Cursus afgive Cadetofficererne og Lærerne en Dom

om Cadetternes Evner, Flid, Kundskaber og Udvikling, i Henhold til hvilken

Bedømmelse Cadetchefen afgjør, hvilke Cadetter der skulle oprykke og hvilke

der skulle forblive siddende i Hovedklassernes Underafdelinger.

§ 33.

De 6 Ældste af ældste Klasse ere Underofficerer og udføre Underoffi¬

ceerstjenesten efter den af Cadetchefen givne Instrux. Der tilstaaes dem af

Academiet en Godtgjørelse for de med denne Tjeneste forbundne Udgifter.

Underofficererne bære de reglementerede Distinctioner.

§ 34.

Cadetterne bekoste den reglementerede Uniform og holde sig ved dens
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Anskaffelse nøiagtigen de af Academiet foreskrevne Bestemmelser efterret¬

telige.

§ 35.

Cadetterne ere, fra det Øieblik de antages ved Academiet, ubetinget

underkastede dets Disciplin og have, saavel udenfor det som paa det, nøiag¬

tigen at rette sig efter dets Bestemmelser og Instruxer.

§ 36.

Cadetterne betale for Underviisningen iland og ombord 5 Rd. maaned¬

lig, hvilke erlægges med 15 Rd. qvartaliter forud, fra deres Antagelse til

deres Afgang fra Academiet.

For flittige og ubemidlede Cadetter oprettes 8 Fripladser, som besættes

af Marineministeriet efter Cadetchefens Indstilling.

Ingen kan indstilles til Friplads, før han har været Cadet idetmindste

1 Aar, og Mangel paa Flid medfører Fortabelse af Fripladsen.

§ 37

Underviisningen iland gives i samlet Tid af 7 Timer daglig, af hvilke,

saavidt muligt, een anvendes til Gymnastik, Svømning, Vaabenøvelse eller

Dands. I intet Fag gives mere end een Time ad Gangen, undtagen i

Tegning, samt Navigation og Mathematik, forsaavidt skriftlige Arbeider skulle

udføres i Timen. 1 a 2 Timer ugentlig anvendes til Underviisning i Re¬

ligion i yngste Klasse; dog fordres heri ingen Prøve.

Underviisning gives desuden efter Chefens Skjøn til saadanne Cadetter

som vise sig svage i Skrivning og Regning. Det skeer da i en enkelt Time

udenfor den almindelige Underviisningstid.

§ 38.

Alle Prøver afholdes, forsaavidt Forholdene tillade det, offentligt.

§ 39.

3 a 4 Gange aarlig, eller oftere om Cadetchefen finder det hensigts¬

mæssigt, forsamler han Cadetofficererne og Academiets Lærere, for med dem

at raadføre sig om saadanne Forandringer og Forbedringer ved Underviis¬

ningen, som maatte findes ønskelige eller nødvendige.

Efterat have hørt de forskjellige Meninger herom, vil han, efter den

større eller mindre Grad af Vigtighed, enten have derom at gjøre Indstil¬

ling til Marineministeriet eller selv at lade den indføre paa den hensigts¬

mæssigste Maade.

I disse Møder afgives 2 Gange aarligen en Charakteer af indtil 4

for Cadetternes Flid og Opførsel. Medium af disse Charakterer tillægges

aarlig hver Cadets sidst afholdte Examens Sum, og tjener saaledes yderli¬
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gere til at bestemme Ancienniteten for de Cadetter, som ere i samme Klasse

tilsøes.

Overgangsprøven.

§ 40.

Enhver Cadet, som har gjennemgaaet yngste Klasses 3 Underafdelinger,

altsaa idetmindste været 3 Aar paa Academiet, har at fremstille sig til Over¬

gangsprøven, som afholdes hvert Aar kort før Søtogtets Begyndelse.

§ 41.

Fordringerne ved Overgangsprøven ere:

1. Navigation. Mundtlig: Systemet i Almindelighed; skriftlig: Bereg¬

ning af de forskjellige Opgaver.

2. Mathematik. Af Arithmetik og Algebra: de 4 Regningsarter, Brøk,

Forhold og Proportioner, Decimalbrøk, Potents og Rod, bestemte Ligninger

af 1ste og 2den Grad, Logarithmer, Differentsrækker af 1ste Orden og Qvo¬

tientrækker. Plangeometri, Stereometri og Plantrigonometri.

3. Artilleri. Materiellets Benævnelse, Affutagernes Construction, Skyt¬

sets Betjening, Laboratoriesager (efter Michelsens Lærebog: 2det Capitel §§ 55,

56, 57, 58, 59. 104 kun Forklaring af Visiren), 105, 106, 107, 3die Ca¬

pitel §§ 108, 109, 110, 111, 112, 113, 4de, 5te og 6te Capitel).

4. Dansk. Den danske Grammatiks Formlære og Orddannelses=Lære,

Hovedtrækkene af Sætningslæren med de derhen hørende Regler for Inter¬

punctionen, grammatikalsk Analyse.

En skriftlig Fremstilling af fortællende eller beskrivende Indhold.

5. Fransk.

1. Oplæsning og Oversættelse af et Stykke i en ikke paa Academiet gjen¬

nemgaaet Bog af fortællende eller beskrivende Indhold.

2. Grammatikalsk Analyse (hele Etymologien, og af Syntaxen: Overens¬

stemmelse imellem Subject og Prædikat, Substantiv og Adjectiv

Artiklens Brug og Udeladelse — Talordene — Adjectivernes og Ver¬

bernes Styrelse — Brugen af Tiderne og Maaderne — Ordfølgen).

3.Mundtlig Oversættelse fra Dansk til Fransk af omtrent 100 Octavsider,

nærmest beregnet paa praktisk Indøvelse af de syntaktiske Regler (Bor¬

rings Stiiløvelser).

4.En Stiil af fortællende Indhold (Oversættelse fra Dansk), med Ordbog,

uden Grammatik. Stilen vil kunne gjøres færdig paa 1½ Time, og

mere end 3 Timer maa ikke anvendes.

6. Engelsk.

1. Oplæsning og Oversættelse af et Stykke i en ikke paa Academiet gjen¬

nemgaaet Bog af fortællende eller beskrivende Indhold.
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Grammatikalsk Analyse (hele Sproglæren)2.

3. Mundtlig Oversættelse i Engelsk af et Stykke let dansk Prosa, ikke læst

paa Academiet.

4. En Stiil af fortællende Indhold (Oversættelse fra Dansk), med Ordbog,

uden Grammatik. Stilen vil kunne gjøres færdig paa 1½ Time, og

mere end 3 Timer maa ikke anvendes.

7. Tydsk.

1. Oplæsning og Oversættelse af et Stykke i en ikke paa Academiet gjen¬

nemgaaet Bog af fortællende eller beskrivende Indhold.

Grammatikalsk Analyse (hele Etymologien, og af Syntaxen: Overens¬2.

stemmelse imellem Subject og Prædikat, Sustantiv og Adjectiv — Ar¬

tiklens Brug og Udeladelse — Talordene — Adjectivernes og Verber¬

bernes Styrelse — Brugen af Tiderne og Maaderne — Ordfølgen).

3. Mundtlig Oversættelse fra Dansk til Tydsk af omtrent 100 Octavsider,

nærmest beregnet paa praktisk Indøvelse af de syntaktiske Regler (Brese¬

manns tydske Stiiløvelser).

4. En Stiil af fortællende Indhold (Oversættelse fra Dansk), med Ordbog,

uden Grammatik. Stilen vil kunne gjøres færdig paa omtrent 14

Time, og mere end 3 Timer maa ikke anvendes.

8. Historie. Den gamle og Middelalderens Historie, den nyere Histo¬

rie til 1648 (efter Bohrs Lærebøger, og for Danmarks Vedkommende efter

Allen).

9. Geographi. Hele Geographien efter Velschous Lærebog.

10. Frihaandstegning. Efter Naturen eller fritstaaende Gjenstande.

Landtoning.

11. Geometrisk Tegning. Med særligt Hensyn til Maskin= og Skibs¬

tegning.

§ 42.

De høieste Charakterer, der kunne opnaaes, ere:

8i Navigation

5Mathematik

Artilleri 4*

Dansk . . . . . 4

3Tydsk. *  . *

Fransk. . . . . 3

Engelsk. . . . . . . . . 3

Historie .  . .  3*

Geographi . . . . . 3
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Geometrisk Tegning. . .  2

Frihaands=Tegning4 . . . .  2

Største Sum 40

§ 43.

For at bestaae Overgangsprøven udfordres at have opnaaet Halvdelen

af den største Sum og at have bestaaet i alle Fag, eller at have opnaaet

* af den største Sum og have bestaaet i følgende Videnskaber, nemlig:

Navigation, Mathematik, Artilleri, Dansk, 2 af de fremmede Sprog, Historie

og Geographi. For at bestaae i Navigation fordres 4, i Mathematik 2 og

i ethvert af de øvrige Fag ⅓ af den høieste Charakteer. Ere disse For¬

dringer ikke opfyldte, tages den hele Prøve om.

Afgangsprøven.

§ 44.

Enhver Cadet, som har gjennemgaaet ældste Klasses 2 Underafdelinger,

altsaa idetmindste været to Aar i denne Klasse, har at fremstille sig til Af¬

gangsprøven, som afholdes hvert Aar kort før Søtogtets Begyndelse.

§ 45.

Fordringerne ved Afgangsprøven ere:

Theoretisk og praktisk Opløs¬1. Navigation. Den hele Navigation —

af de forskjellige Opgaver.ning

2. Mathematik. Arthmetik, Algebra, Plangeometri, Stereometri, Plan¬

sphærisk Trigonometri, af analytisk Geometri: Linierne af 2den Grad.og

3. Artilleri. Hele Artilleriet efter Michelsens Lærebog. Landartilleri.

4. Dansk, mundtlig: suldstændig dansk Grammatik. Omrids af dansk

Literaturhistorie, samt en Oversigt over den græske og nordiske Mythologi.

Skriftlig: en Afhandling, i hvilken en conseqvent Tankeudvikling og en

smagfuld Behandling af Modersmaalet tilsigtes. En Rapport.

5. Naturlære. Fremstilling af de vigtigste Grundstoffers physiske og

chemiske Charakteer og indbyrdes Forhold. Læren om Varme og Lys om

Magnetisme og Electricitet og disses indbyrdes Forbindelse. Mekanisk Physik.

Den almindelige Bølgebevægelse. Fremstilling af Varmens og Lysets Theori

Læren om Dampmaskinen.

6. Fransk, Engelsk og Tydsk. Oplæsning, Oversættelse og mundtlig

Gjengivelse af et Stykke i en, Examinanden ubekjendt, prosaisk Bog af for¬

tællende eller beskrivende Indhold. Oversættelse i det fremmede Sprog af en

dansk prosaisk Bog af fortællende eller beskrivende Indhold, som ikke er gjen¬

nemgaaet paa Academiet. Der gjøres Rede for de grammatikalske Regler,
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som komme til Anvendelse. En Stiil, ved hvis Udarbeidelse Ordbogen er

tilladt. En Stiil uden Hjælp af denne.

7. Historie. Den gamle, Middelalderens og den nye Historie, Dan¬

marks efter stor Maalestok. Søkrigsbegivenhederne, deres Virkning og Følger

muligst fremhævede.

8. Geographi. Den hele Geographi. Nøie Kjendskab til Verdens¬

kaartet. Danmark Geographi i størst mulig Detail.

9. Retslære. Den positive Folkeret efter Academiets Lærebog. Kund¬

skabtil vor sømilitære Lovgivning.

10. Frihaandstegning. Efter Naturen eller fritstaaende Gjenstande.

Landtoning.

11. Geometrisk Tegning.Med særligt Hensyn til Mastin= og Skibs¬

tegning.

§ 46.

De høieste Charakterer, som kunne opnaaes, ere:

iMathematik 5

Navigation 5

Artilleri
*

Dansk 4.

Naturlære 4

Tydsk 3*

Fransk 3

Engelsk 3* . . *

3Historie * * *

3Geographi * *

Geometrisk Tegning 2* . . . * *

Frihaands=Tegning. 2* .  *

3Retslære
4 ¬

* .  . *

Største Sum 45

§ 47.

For at bestaae Afgangsprøven udfordres at have opnaaet ⅓t af den

største Sum og at have bestaaet i alle Fag. For at bestaae i Mathematik,

Navigation og Artilleri fordres 3, i alle de øvrige Fag ⅓ af den høieste

Charakteer.

§ 48.

Den Cadet, der bestaaer bedst til Afgangsprøven iland og til Hovedsum

har opnaaet ½4 af den største Sum, erholder som Præmie den Gernerske

Medaille.
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§ 49.

Den Cadet, der har bestaaet Afgangsprøven, men som ei efter det paa¬

følgende Cadetskibstogt ansees for moden til Officeer, er ikke forpligtet til at

underkaste sig Afgangsprøven paany.

Dersom han ikke agter at tage denne Prøve om, vedbliver han ligefuldt

at staae under Academiets Tilsyn, og beskjæftiges, forsaavidt der ikke kan

gives ham Leilighed til at komme tilsøes, enten paa Academiet eller hos

Fagmændene ved Orlogsværftet, indtil næste Søtogts Begyndelse. For hvad

han i denne Tid har virket, samt efter de Vidnesbyrd, der ere ham givne

for Flid og Forhold, meddeles ham af Cadetchefen en Charakteer af indtil 4,

som tillægges den Sum, han har opnaaet ved Afgangsprøven.

Underofficeers=Tjeneste.

§ 50.

Underofficeers=Tjeneste udføres efter en af Cadetchefengiven Instrux,

og skal være udført af Enhver mindst i 3 Maaneder, før han kan udnævnes

til Officeer.

§ 51.

For den Activitet og Paalidelighed, han som Underofficeergiver Prøve

paa, tillægges ham af Cadetchefen og Officererne en Charakteeraf indtil 5,

der bliver at medregne i den endelige Opgjørelse for at bestemme hans Plads

mellem dem, der samtidig udnævnes til Officerer.

§ 52.

For at kunne anbefales til at blive Officeer skal en Underofficeer have

opnaaet idetmindste * af Charakteren for denne Tjeneste. Er dette ikke opnaaet,

tilstaaes ham endnu tre Maaneder til at udføre Underofficeers=Tjeneste.

Cadetskibstogter.

§ 53.

Paa Cadetskibstogterne undervises Cadetterne og øves praktisk i de for¬

skjellige Manoeuvrer, Skibsarbeider, Observationer og disses Beregning, Ar¬

tilleriets Betjening og Brug, Styrmands= og Matrostjenesten, alt forsaavidt

deres Kundskaber og Kræfter tillade det. Alle Cadetterne gjøre skifteviis

Vagt, saavel om Natten som om Dagen, og de 6 Ældste gjøre som Qvar¬

teerchefer Officeers=Tjeneste i Skibet, under de medcommanderende Skibs= og

Cadetofficerers Tilsyn.

§ 54.

Hver af de 5 Søklasser har 3 Underafdelinger, hvilke 3 dog kunne

gjennemgaaes paa et Togt. En Cadet maa være i den øverste Afdeling af

de 4 ældste Søklasser, inden han kan opflyttes i den næste eller blive Lieutenant,
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§ 55.

Naar Cadetten har gjennemgaaet alle Søklasserne afgive Dommerne

skriftligt Vidnesbyrd om, hvorvidt han ansees moden til at forrette Lieute¬

nants=Tjeneste i et Krigsskib.

Dette Vidnesbyrd afgives under følgende 5 Afdelinger, hvis høieste

Charakterer ansættes saaledes:

7Kundskab i Sømandsfaget

Manoeuvrer. . . .

Styrmandskunst . . . . . . . 7

7Vagter
* * *

* *

Skikket til Officeer 12; hertil lægges

Underofficeers=Tjeneste * . . . 5

Største Sum 45

§ 56.

For at ansees duelig til Officeers=Tjeneste udfordres at have opnaaet

3 af den største Sum, samt ⅓e af den høieste Charakteer for „Skikket til

Officeer“ og ⅓ af den høieste Charakteer i hver af de øvrige Afdelinger.

§ 57.

Den Cadet, som opnaaer det bedste Vidnesbyrd, erholder, dersom det

ikke er under ⅓ af det, der kan opnaaes, den af Hans Majestæt Kongen

indstiftede Æressabel.

§ 58.

Den Cadet, der har erholdt Vidnesbyrd om Duelighed tilsøes, men ikke

bestaaet Afgangsprøve iland, vil, ved Marineministeriets Foranstaltning, un¬

der Cadetskibstogtet blive udcommanderet med et andet Skib for der at gjøre

Tjeneste, dog saaledes at han kommer tilbage til Academiet, naar Underviis¬

ningen der atter begynder.

Den Chef, under hvis Commando han i denne Tid har været, indsen¬

der til Ministeriet en Beretning om hans Forhold, hvilken meddeles Cadet¬

chefen. Denne tildeler ham herefter en Charakteer af indtil 4, som lægges

til den Sum, der er ham tilkjendt i Vidnesbyrd om Duelighed.

Indstilling til Afsked.

§ 59.

Naar en Cadet, efterat være bleven antagen ved den almindelige Ad¬

gangsprøve, ikke efter 4 Aars Underviisning og 4 Søtogter er kommen i

Academiets ældste Klasse (see § 31), og efter 7 Aars Underviisning og 7

Dep. Tid. Nr. 47 og 48. 1854.
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Søtogter ikke har bestaaet Afgangsprøven og erholdt Vidnesbyrd om Due¬

lighed til Officeer, indstilles han af Cadetchefen til Afsked.

Ligeledes: Naar en Cadet, efterat være bleven antagen ved Adgangsprø¬

ven for Søfarende, ikke efter 2 Søtogter er kommen i Academiets ældste

Klasse, eller efter 4 Aars Underviisning ombord og iland bestaaer Afgangs¬

prøven og erholder Vidnesbyrd om Duelighed til Officeer, indstilles han af

Cadetchefen til Afsked.

Indstillingen om Afsked bør gjøres, saasnart det med Vished kan sees,

at en Cadet ikke vil kunne bestaae Prøverne iland eller tilsøes inden de oven¬

nævnte Tidsfrister.

Endelig: Dersom en Cadets Forhold paa eller udenfor Academiet er

saaledes at Cadetchefen finder ham uskikket til at indtræde i Marinens Offi¬

ceersklasse, da indstilles han til Afsked af Cadetchefen, efterat derom er for¬

handlet med Cadetofficererne og Lærerne.

Udnævnelse til Søofficeer, og Anciennitets Bestemmelse.

§ 60.

Naar en Cadet har opfyldt alle Academiets Fordringer, indstilles han

af Cadetchefen til at udnævnes til Søofficeer. Hans Anciennitet bestemmes

efter Udnævnelsesdagen. Om flere udnævnes samme Dag, da bestemmes

den indbyrdes Rækkefølge efter Hovedsummen af de ved Afgangsprøven og

Vidnesbyrdet om Duelighed til Officeer af Enhver især opnaaede Charak¬

teersummer.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 19de August sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Re¬

partitionen af den Godtgjørelse, som de Undersaatter, der hidtil have

været pligtige til uden Betaling at yde almindelige Befordringer,

have at erlægge for denne Forpligtelses Ophævelse for Tidsrummet

fra 1ste Mai 1846 til ultimo Marts 1854:

Efterat en Oversigt over Antallet af de Befordringer, som, ifølge de

tidligere legale Bestemmelser, i Tidsrummet fra 1ste Mai 1846 til ultimo

Marts 1854 vilde have været at præstere uden Betaling af de til Ydelsen

af almindelige Befordringer pligtige Undersaatter, men i Medhold af Be¬

stemmelserne i Forordningen af 17de December 1845 ere blevne tilveiebragte

for den Kongelige Kasses Regning, tilligemed Miletallet paa anordnings¬

mæssig Maade er bleven affattet, bliver efter allerhøieste Befaling Følgende

herved kundgjort til Efterretning og Iagttagelse for alle Vedkommende.
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§ 1.

I Tidsrummet fra 1ste Mai 1846 til ultimo Marts 1854 ere føl¬

gende Befordringer af ovenanførte Beskaffenhed tilveiebragte for den Konge¬

lige Kasses Regning:

a) til Befordring af Deres Majestæter Kongen og Dronningen med Aller¬

høistsammes Suite, 984 Befordringer i en Veilængde af ialt 2492

Miil;

b) i Anledning af Troppemarscher og til Befordring af Militærpersoner,

der reise i Kongelig Tjeneste, samt af de til Tjeneste paa Flaaden ud¬

skrevne Matroser, saavelsom til Transport af Militær=Effecter af alle

Slags for Armeen og Flaaden, 2063 Befordringer i en Veilængde af

6801'4 Miil;

til Befordring af Generaldecisoren for det Slesvig=Holsten=Lauenborgskec)

Regnskabsvæsen under det forhenværende Rentekammer og Generaldeci¬

sor for det under Ministeriet hørende Regnskabsvæsen, samt af General¬

decisoren under det forhenværende Generaltoldkammer= og Commerce¬

collegium, nu Finantsministeriet, og de i sammes Sted trædende Em¬

bedsmænd paa Kasseundersøgelses=Reiser, 322 Befordringer i en Vei¬

længde af ialt 711½ Miil;

til Befordring af de Land= og Sømilicesessions=Deputerede samt det0)

øvrige Land= og Sømilicesessions=Personale paa de til Sessionernes

Afholdelse nødvendige Reiser, 2306 Befordringer i en Veilængde af

7494 Miil;

til Befordring af Generalsuperintendenten, nu Biskoppen, 168 Befor¬c)

dringer, i en Veilængde af 562 Miil:

til Befordring af det til Overopsyn med de lærde Skoler ansatte over¬6)

ordentlige Medlem af den forhenværende Slesvig=Holstenske Regjering,

5 Befordringer i en Veilængde af 194 Miil;

til Befordring af Sanitetscollegiets Medlemmer, saavelsom Medicinal¬8)

inspecteuren, paa deres regelmæssige Visitations= og Inspections=Reiser,

107 Befordringer i en Veilængde af 3659 Miil;

til Befordring af Medlemmerne af det theologiske Examinations=Colle¬h)

gium og af Landmaaler=Examinations=Commissionen paa de Reiser,

de have at foretage i Anledning af Examinationerne, 78 Befordringer

i en Veilængde af 1501 Miil;

til Befordring af Overlandeveiinspecteuren og Veiconducteurerne paa

de Reiser, som de have at gjøre for at foretage den regelmæssige al¬

mindelige Veibesigtigelse, 735 Befordringer i en Veilængde af 16071

Miil;
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k) til Bygningsinspecteuren paa Reiser til Opbygning og Vedligeholdelse

af Kongelige Slotte eller andre Hans Majestæt tilhørende offentlige

Bygninger, 1184 Befordringer i en Veilængde af 30739 Miil.

Tilsammen 7952 Befordringer i en Veilængde af 23,278½2 Miil.

§ 2.

I Henhold til Forordningen af 17de December 1845 § 10, vil der

for hver af de foranførte, for den Kongelige Kasses Regning tilveiebragte,

Befordringer (§ 1) af de til uden Betaling at præstere almindelige Befor¬

dringer hidtil pligtige Undersaatter være at erlægge en Godtgjørelse til den

Kongelige Kasse af 2 af Extraposttaxten eller 68 ß. for Milen; hvilket

giver en Sum af 16,488 Rd. 90 ß.

§ 3.

For at tilveiebringe denne Sum, have de Undersaatter, der hidtil have

været pligtige til uden Betaling at yde samtlige foranførte almindelige Be¬

fordringer, at erlægge 3º40ß., de, der kun have været pligtige til uden Be¬

taling at præstere Befordringer for Deres Majestæter Kongen og Dronningen

med Suite, samt for Generalsuperintendenten, nu Biskoppen, ⅓asß., og en¬

delig de, der allene have været pligtige til uden Betaling at præstere Befor¬

dringer for Deres Majestæter Kongen og Dronningen med Suite, 14ß. for

hver 100 Rd. af Taxationsværdien af de til Skatten af Besiddelse, Nytte

og Brug ansatte Jorder efter de i Overensstemmelse med Forordningen af

9de Juli 1813 forfattede og approberede Skatteregistre, dog under Iagtta¬

gelse af de beordrede Af= og Tilgange, og ligeledes resp. 3½4s ß., ⅓4s ß.

og 14 ß. for hver 100 Rd. af den for de huusskatpligtige Bygninger i

Kjøbstæderne, Amterne og Landskaberne nugjældende Brandforsikkringsværdi,

eller, hvor en saadan lovmedholdeligen savnes, af den Taxationsværdi, hvor¬

efter Bygningsafgiften er ansat. Branddirecteurerne have, paa Forlangende,

uden Godtgjørelse at meddele Oppebørselsbetjentene Efterretning om de mu¬

ligen indtraadte Forandringer i de huusskatpligtige Bygningers Brandkasse¬

Taxationsværdi.

§ 4.

De Bidrag, som herefter skulle erlægges, blive at erlægge tilligemed den

den 1ste October 1854 forfaldende Termin af Skatten af Besiddelse, Nytte

og Brug, resp. Huusskatten, til de Embedsmænd og Autoriteter, som af

Undersaatterne have at oppebære bemeldte Skatter.

§ 5.

De i Medhold af foranførte §§ 3 og 4 erlæggende Bidrag blive i

Amterne og Landskaberne af de umiddelbart under Ministeriet staaende Oppe¬

børselsembedsmænd, Bidragene fra Stæderne derimod af Magistraterne, tillige¬
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med de fornødne Oppebørselsregistre at aflevere direkte til Centralkassen i

Flensborg.

§ 6.

Skulde der ved denne Repartition indkomme mere end den foranførte

Sum af 16,488 Rd. 90 ß., saa vil Overskuddet blive at fradrage den Sum,

som for det næstpaafølgende Aar bliver at repartere, hvorimod det, der maatte

indkomme mindre, vil være at tillægge næste Aars Repartitionssum.

Under 19de August sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Indsendelsen af de aarlige Lister over Af= og Tilgang

blandt det værnepligtige Mandskab:

Efterat det paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Fore¬

stilling har behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøieste Resolution af

26de f. M. allernaadigst at bifalde, at de aarlige Lister over Af= og Til¬

gangen blandt det værnepligtige Mandskab, hvilke det i Henhold til § 3 af

Instructionen for Landkrigscommissærerne af 25de Octbr. 1808 paaligger

de Embedsmænd o. s. v., hvem Lægdsrulleføringen er overdragen, i hvert

Aars April Maaned at indsende, for Fremtiden skulle indsendes til General¬

krigscommissariatet for Hertugdømmet Slesvig gjennem vedkommende Over¬

øvrigheder og Distriktsdeputerede i ethvert Aars Februar Maaned, —paalægges

det herved samtlige Lægdsforstandere i Hertugdømmet Slesvig, i Fremtiden

i ethvert Aars Februar Maaned at indsende bemeldte aarlige Af= og Til¬

gangslister til de resp. Overøvrigheder og Distrlktsdeputerede, hvilke dernæst

uopholdeligen have at fremsende samme til Generalkrigscommissariatet for

Hertugdømmet Slesvig.

Endvidere foreskrives det herved, at de i § 8 af den provisoriske For¬

ordning, angaaende Værnepligten, af 11te Januar d. A., omhandlede Forteg¬

nelser over de i det forløbne Aar bortdøde Værnepligtige skulle for Fremtiden

indsendes samtidig med og som Bilag til de fornævnte Lister.

Ordenscapitulet.

allernaadigst udnævntUnder 4de August har Hans Majestæt Kongen

Lærer ved Borgerskolen i Aalborg, Cantor Gregersen, til Dannebrogsmand.

Under 19de August har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Auditeur ved Søetatens combinerede Ret, Overauditeur Julius Skrike, til

Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.
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Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged og Politimester

Notarius publicus og Raadmand i Aarhuus.samt

Embedets Indtægter bestaae i: 1) Retssportler, Pasgebyrer m. v., som

efter en Gjennemsnitsberegning for Aarene 1848 — 1852 have udgjort c.

1102 Rd.; 2) Andeel i Magistratsgebyrer c. 396 Rd.; 3) Indtægt af

Embedsjorder c. 20½ Tdr. Land anslaaes til c. 280 Rd.; 4) de med

Notarialforretningerne forbundne Indtægter, som, efter indhentet Oplysning,

i Gjennemsnit for Aarene 1849—1853 have udgjort c. 358 Rd., men som

dog i Reglen ikke kunne beregnes høiere end til omtrent 280 Rd. Det be¬

mærkes, at det Tilskud af 800 Rd. aarlig, som hidtil har været Embedet

tillagt af Statskassen, nu er bortfaldet. — Contoirudgifterne kunne, da Em¬

bedet hidtil har været anderledes ordnet *), ikke med nogen Nøiagtighed an¬

gives; af den afdøde Byfoged vare de anslaaede til c. 250 Rd.

Opslaaet vacant den 24de August.

Embedet som By= og Raadstuskriver samt Raadmand i Aarhuus.

Embedets Indtægter bestaae i: 1) Retssportler m. v., som for de 5

Aar 1849 — 1853 have udgjort c. 2712 Rd.; 2) fast Gage af Commu¬

nen 54 Rd. Contoirudgifterne ved Embedet, saaledes som dette tidligere

var ordnet **), bleve anslaaede til 1000 Rd.

Opslaaet vacant den 24de August.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som Stifts¬

skriver i Sjællands Stift og Forvalter ved Roeskilde Domkirkes Gods.

Caution stilles med 4500 Rd. Aarlig Gage 1400 Rd. Opslaaet vacant

den 21de August.

St. Mortens Sognekald i Randers. Reguleringssum 2040 Rd. Ny

Ansættelse 510 Rd.

Hurup Sognekald i Aalborg Stift. Reguleringssum 747 Rd. Ny

Ansættelse 183 Rd.

Lemvig og Nørlem Sognekald i Ribe Stift. Reguleringssum 919 Rd.

Ny Ansættelse 250 Rd.

Alle disse tre Kald ere opslaaede vacante den 23de August.

*) Byfogden har navnligen ikke forhen været Medlem af Skifteretten, ligesom heller

ikke Notarialforretningerne tidligere have været henlagte til Byfoged=Embedet (cfr.

den foran S. 675 meddeelte allerhøieste Resolution af 15de August sidstl.).
drd:

Den afdøde Embedsmand var i Egenskab af Raadmand tillige Medlem af Skifte¬

retten, ligesom ogsaa Notarialforretningerne hidtil have været forbundne med By¬

skriver=Embedet; men i begge Henseender vil der nu skee Forandring ifølge den

forommeldte allerhøieste Resolution af 15de August sidstl.
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Under Krigsministeriet. Posten som 1ste Toldassistent i Wilster er

ledig og kan ansøges af Officerer i Armeen. Med samme er forbundenen

aarlig Gage af 500 Rd. samt Adgang til Alderstillæg.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.Embedet som

Sognepræst ved den evangelisk=lutherske Kirke i Frederikstad. Indtægterne

bestaae i fri Bolig, fast Gage 482 Rd. 45 ß., Godtgjørelse for bortfaldne

Skriftepenge 32 Rd., Accidentser c. 150 Rd. Kirke= og Skolesproget er

tydsk. Ansøgninger om dette Embede, der besættes allerhøist umiddelbart,

indsendes inden 6 Uger fra den 14de August at regne.

Embedet som Sognepræst for Handewitt Menighed i Flensborg Provsti.

Til dette Embede hører over 150 Tdr. Land, hvoraf 50 Tdr. ere under

Cultur; Korntienden, der bestaaer i det 40de Neeg, andrager 120 — 140

Tdr. Rug, 300 Traver Havre, der kunne give c. 80 Tdr. Havre, c. 12

Tdr. Byg og 25—60 Tdr. Boghvede; Smørbør 7—800 Pund; 40 Snese

Æg; Accidentser og Offer c. 550 Rd. Til Formanden i Embedet svares

en aarlig Afgift af 500 Rd. Kirkesproget er blandet. Ansøgninger om

dette Embede, der besættes allerhøist umiddelbart, indsendes inden 6 Uger

fra den 16de August at regne.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Inspecteurposten for den Kongelige Andeel af Godserne Wandsbeck og Wel¬

lingsbüttel. Fast Gage af den Kgl. Kasse 1350 Rd.; i Sportler c. 550

Rd.; fri Tjenestebolig og 8 Favne Deputatbrænde, samt c. 10 Tdr. Land

Tjenestejord. Caution 3200 Rd. Ansøgninger indsendes inden 4 Uger fra

den 22de August at regne.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 16de August er Cancellist i Stats¬

gjeldscontoiret P. Jürgensen, paa Ansøgning, i Naade og med Pension ent¬

lediget. Under 19de s. M. er der allernaadigst forundt Toldassistenterne I.

C. Lund i Horsens og P. Petersen i Hasle Kongelige Bestallinger. Under

s. D. er Skovrider ved de Jægerspriisske Skove I. G. Nyholm, som Følge af

hans Embedes Inddragelse, meddeelt Afsked i Naade og med Vartpenge, fra

1ste Mai d. A. at regne. Under 21de s. M. er Assessor i den vestindiske

Landsoverret, Kammerjunker L. Rothe allernaadigst udnævnt til Kammer¬

herre.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 16de August

er personel Capellan for Kjøbeløv Menighed paa Lolland P. L. Trojel

allernaadigst beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Thoreby
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Menighed sammesteds, F. C. Dresler. Under 17de s. M. er Provst for
Støvring og Galthen Herreder i Aarhuus Stift og Sognepræst til St. Mor¬

tens Kirke i Randers G. W. Jørgensen, Ridder af Dannebrogen, allernaa¬

digst beskikket til Sognepræst for Damsholte Menighed paa Møen; Sogne¬

præst for Hurup Menighed i Aalborg Stift C. D. Sørensen til Sognepræst

for Sæby og Gjershøi Menigheder i Sjællands Stift; Cand. theol. H. L.

Lange til ordineret Catechet og første Lærer ved Borgerskolen i Roeskilde.

Under 20de s. M. er Sognepræst for Lemvig og Nørlem Menigheder i Ribe

Stift I. C. F. V. Melbye allernaadigst beskikket til Sognepræst for Kundby

og Krogstrup Menigheder i Sjællands Stift. Under 23de s. M. er det

allernaadigst bifaldt, at det overdrages constitueret Lector i Engelsk Sprog og

Literatur ved Kjøbenhavns Universitet G. Stephens, endnu i det akademiske

Aar 189½5 at holde offentlige Forelæsninger ved Universitetet over det an¬
gelsaxiske Sprog. Under s. D. er det allernaadigst bifaldt, at Sognepræst

for Roholte Menighed i Sjællands Stift C. A. Gjellerup, der ved allere

høieste Resolution af 24de Juni d. A. beskikkedes som Sognepræst for Blid¬

strup Menighed i samme Stift, maa betragtes som ikke befordret til sidstnævnt¬
Sognekald= og er derhos ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen

i Skive C. S. Nyegaard allernaadigst beskikket til Sognepræst for bemeldte

Blidstrup Menighed. Under s. D. er forhenværende pastor vicarius for
Staby og Madum Menigheder i Ribe Stift I. W. G. Lassen allernaa¬

digst beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Thisted og Tilsted

Menigheder i Aalborg Stift, Provst M. C. W. Michelsen; Førstelærer ved

Borgerskolen i Svanike, Cand. theol. H. C. Rømer til Adjunet ved Rønne

høiere Realskole.
(Under Justitsministeriet. Under 19de August er Kammerraad J. P.

Langgaard allernaadigst udnævnt til Justitsraad, med Rang i Rangforord¬

ningens 5te Klasse Nr. 3.

Under Krigsministeriet. Under 15de August er Oberst i Infanteriet
C. A. v. Schepelern, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand,

p. t. Commandeur for 2den Infanteri=Brigade, efter Ansøgning og paa

Grund af Svagelighed, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten som Ge¬

neralmajor med Pension. Under s. D. er Overlæge i Armeen N. C. Carøe,

Ridder af Dannebrogen, paa Grund af Svagelighed, entlediget i Naade fra
Landmilitæretaten med Pension. Under s. D. er Secondlieutenant paa ældst

Gage i Infanteriet H. v. Drastrup, Ridder af Dannebrogen, allerhøist ud¬

nævnt til Premierlieutenant, og Secondlieutenant paa yngst Gage A. E. L.

v. Eising, Dannebrogsmand, oprykket paa ældst Secondlieutenants Gage. Un¬

der s. D. er Underlæge i Armeen O. F. R. Schiødt, efter Ansøgning, ent¬
lediget i Naade fra Landmilitæretaten.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 16de August
ere de examinerede Landmaalere P. C. Mortensen og P. S. Paulsen aller¬

naadigst beskikkede til Landmaalere i Hertugdømmet Slesvig.

Under Overhofmarskallatet. Under 18de August er Kgl. Skue¬

spiller I. C. Hansen, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til Kgl.
Kammersanger.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Tiemenltbiivenven,

udgivet, redigeret og forlagt

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 2“ SeptemberN49. 1854.

Justitssag.

Ved Høiesterets Dom af 1ste August d. A. er Arrestanten Hans Pe¬

ter Vilhelm Nielsen, der tiltaltes for Mord Mordbrand og Tyveri, tilfun¬

den at have sit Liv forbrudt og at lægges paa Steile og Hjul.

De med denne Sag forbundne Omstændigheder have, efter den af

Protokolsekretærerne i Høiesteret affattede Relation, i det Væsentlige været

følgende:

Hvad for det Første angaaer det af Tiltalte begaaede Mord, da blev det

den 3die Februar d. A. af Eierinden af Stedet Nr. 29 i Store Kannikestræde

i Kjøbenhavn anmeldt for Politiet, at der var Formodning om, at Liigbærer

Petersen, der beboede et Værelse i bemeldte Huus paa 2den Sal tilgaarden,

havde aflivet sig. Politiet begav sig strax hen til Stedet og fandt Alt i

Værelset, der var aflukket, men hvortil Eierinden havde Nøglen, i den største

Uorden og alle derværende Meubler oplukkede og tildeels tømte, ligesom der

ogsaa paa flere af disse, saavelsom paa Gulvet, fandtes Spor af Blod.

Petersen var intetsteds at see; men efterat man havde løftet Sengedynen op,

fandtes han liggende under denne paa Maven i Sengen med Hovedet ved

Fodenden, iført Beenklæder og Vest. I Nakken havde han et dybt Saar,

og ved at reise ham op befandtes et lignende foran paa Halsen. Han var

død, stiv og kold, og det i Sengen udflydte Blod levret og stinkende. Da

flere Omstændigheder tydede paa, at Afdøde ikke havde aflivet sig, samt at

der i hans Leilighed var forøvet Tyveri, blev Værelset forseglet, hvornæst

Liget, efterat være synet af Stadtsphysicus, blev udbragt paa Almindeligt

Hospital.

Ved det samme Dag optagne nærmere Syn over Værelset befandtes,



at Sengeteppet saavelsom Dynen og Lagener vare stærkt ovrblødte; Ende¬

stykket af Sengen der vendte mod Kakkelovnen, var ogsaa, ligesom de øv¬

rige Meubler, meget overstænket med Blod. Ligeledes var Døren paa den

indvendige Side stærkt overstænket eller rettere tilsølet med Blod, og paa

Væggen over det ene Bord fandtes Blodpletter til en Høide af 3½4 Alen

fra Gulvet. Kakkelovnens nederste Deel og Gulvet ved samme, saavelsom

under Bordet, Sædet paa den ene Stol, Gulvet og Væggen bag samme,

fandtes ligeledes overstænkede med Blod, Væggen til en Høide af 1½4 Alen.

Paa Commodens Fodstykke saavelsom paa Gulvet foran samme fandtes og¬

saa Blodstænk. Paa en Stol fandtes en Sax, som kunde skjønnes at være

benyttet til at opbryde en Kasse der stod ovenpaa den Afdøde i Sengen

og hvis Indhold, Breve og forskjellige Smaating, var spredt omkring i Væ¬

relset. Udenfor Sengen ved Fodenden fandtes en Lampe, som havde været

tændt og havde begyndt at antænde Sengen, der var noget forkullet.

Navnlig ved Afdødes Datters Forklaring blev Mistanken for Mordet

henledet paa Tiltalte, der i den senere Tid oftere skulde have besøgt den

Afdøde. Da han blev eftersøgt hos Værtshuusholder Olsen i Adelgade,

hvor han pleiede at komme, blev han antruffen der den 4de Februar d. A.,

og blev han ved Visitation funden i Besiddelse af endeel Ting, der vare

bortkomne fra afdøde Petersens Værelse, ligesom han fandtes iført flere den

Afdøde tilhørende Klædningsstykker, hvoraf nogle indvendigt vare besudlede

med Blod.

Efter i de første Forhører at have med den største Rolighed og uden

nogensomhelst Vaklen bevidnet, at han var aldeles uskyldig i Drabet, idet

han endog ved sin første Fremtræden for Liget lagde Haanden paa den Af¬

dødes Hjerte og kaldte ham sin bedste Ven, vedgik han i Forhøret den 5te

Februar at have gjort sig skyldig i Mordet paa Liigbærer Petersen. Mo¬

tivet til Gjerningen var, efter Tiltaltes Forklaring, Trang til at forskaffe sig

Midler til at komme bort herfra Landet, idet han, der ikke saae nogen an¬

den Maade at tilveiebringe disse paa, havde bestemt sig til at myrde den

Afdøde=, for saaledes at komme i Besiddelse af hans Effecter, som Tiltalte

deels selv vilde benytte og deels sælge eller pantsætte for at skaffe rede Penge

tilveie. Efterat have taget denne Beslutning Onsdagen den 1ste Februar,

begav han sig den næste Dag om Morgenen Kl. 9 til den Afdøde, som

han fandt allene paa sit Værelse. Da Tiltalte og Petersen bleve enige om

at spise Frokost, tilbød Tiltalte, der dengang allene eiede 8 ß., at hente Øl

og Brændeviin, og gik da ned i Husets Kjelder, hvor han i en Petersen

tilhørende Flaske fik en Pægel Brændeviin, som han betalte med 8 ß., og

en Flaske Øl til 3 ß., for hvilken han pantsatte et ham tilhørende Silketør¬
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klæde. Da de i Forening havde spiist Frokost og drukket Brændevinet og

Øllet, satte Petersen sig paa en ved Vinduet staaende Stol, og Tiltalte

stillede sig da paa høire Side af ham mellem Stolen og Commoden, idet

han fortsatte den begyndte Samtale. Medens Tiltalte saaledes stod ved Si¬

den af Petersen, troede han Leiligheden passende til at forøve Mordet, og

trak nu efterat have slaaet den halve Deel af Gardinet ned for at hindre

Nogen fra at see ind, ubemærket af Petersen en Tiltalte tilhørende Barbeer¬

kniv, som han havde medbragt for dermed at begaae Mordet, op af Lom¬

men, aabnede Kniven og bibragte Petersen et Snit tværs over Nakken, ved

hvilken Leilighed Skaftet blev afbrukket og Tiltalte beholdt Bladet i Haan¬

den. Petersen styrtede, idet han med begge Hænder holdt over Saaret, og

uden at skrige, hen og kastede sig paa Sengen, saaledes at han laae paa

Maven med den venstre Side af Hovedet opad, og Tiltalte sprang nu hur¬

tigt efter ham og gav ham med Bladet af Barbeerkniven et dybt Snit tværs¬

over den forreste Deel af Halsen, hvorefter Petersen sprang iveiret men der¬

paa ikke rørte sig mere. Petersen var herved kommen til at ligge med Ho¬

vedet mod den nederste Ende af Sengen og med Benene hængende udenfor,

hvorefter Tiltalte kastede Petersens Been op i Sengen og tildækkede Liget

med Dynen, samt gav sig derefter til at undersøge de i Værelset værende

Effecter, hvoraf han borttog flere, og begav sig, efterat have aflaaset Døren

og taget Nøglen til sig, med Effecterne til tvende Pantsætterkjeldere. Førend

han imidlertid gik bort, iførte han sig en den Afdøde tilhørende Frakke og

tog af en paa Bordet henliggende Portemonnaie de i samme værende 3 ß.,

hvormed han gik ned i Kjelderen og indløste det pantsatte Silketørklæde.

Foruden de borttagne Klædningsstykker tilvendte han sig endvidere et paa

Bordet liggende Sølvuhr, nogle Sølvpenge og Pretiosa, og har han solgt

Uhret og de borttagne Pretiosa for 7 Rd. 3 Mk., ligesom han ogsaa solgte

to Sølvtheeskeer for 1 Rd. Kl. 3 hentede han i hver af Pantsætterkjelderne

10 Rd. for Tøiet, og begav sig dernæst atter op i den Myrdedes Væ¬

relse, hvor han tilvendte sig de Klædningsstykker, som han ved sin Anhol¬

delse fandtes i Besiddelse af og som han trak paa i Værelset, hvorpaa han,

efterat have aflaaset Døren, begav sig hjem i sit Logis. Her forblev han,

indtil det var blevet mørkt, og begav sig da tredie Gang op paa den Myr¬

dedes Værelse, hvor han fyldte en der henstaaende Trækasse med forskjellige

Gjenstande og begav sig dermed atter bort, efterat have aflaaset Døren, der

dennegang, ligesom da han begik Mordet, havde været uaflaaset, medens han

var inde i Værelset. De bortstjaalne Gjenstande ere ialt vurderede til c.

170 Rd. Tiltalte bemærkede paa Anledning, at han havde kjendt den Af¬

døde i omtrent 3 Uger og gjort hans Bekjendtskab hos Værtshuusholder
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Olsen, samt at han i den nævnte Tid har besøgt Petersen en 4a 5 Gange;

han havde talt med denne om at gaae i Compagniskab med ham for at

drive Værtshuushold, og om sine Familieforhold, idet han havde udgivet

sig for en Gaardmandssøn; han havde aldrig været uenig med Petersen,

der stedse havde viist ham Forekommenhed og Gjæstfrihed, og heller ikke den

Morgen, da Mordet blev begaaet, var der nogensomhelst Trætte mellem dem,

idet Samtalen dreiede sig om ligegyldige Gjenstande.

Ved den af Stadsphysicus, Professor Hoppe, og Overlæge Bricka af¬

holdte Obbuctionsforretning er Liget befundet at være af en robust Bygning.

Paa den venstre Kind fandtes et Par Hudafskrabninger, ligeledes nogle saadanne

og Rifter indvendig ved venstre Øiebryn, paa Næseryggen og høire Mundvig.

Foran paa Halsen fandtes et skaaret Saar af 51 Tommes Længde, hvorved

Huden og de overfladige Muskler vare gjennemskaarne. Saaret gik imellem

Skjold= og Ringbrusken af Strubehovedet, som var heelt overskaaret, saale¬

des at de nedre Horn af hiin og den bageste Deel af dennes øverste Kant vare

glat afskaarne. Paa den venstre Side vare de store Blodkar ubeskadigede,

paa den høire Side den store Halsblodaare næsten overskaaren, men Puls¬

aaren og Nerven urørte. Bag paa Halsen og paatværs op mod Nakken

fandtes et 6º2 Tomme langt skaaret Saar, der trængte over en Tomme ned

i Musklerne. Den eneste Beskadigelse, der kunde komme i Betragtning som

Dødsaarsag, var Saaret foran paa Halsen, om hvilken det i Obductions¬

forretningen er bemærket, at det, efter Udseendet, maatte være frembragt ved

et eneste Snit med et meget skarpt Instrument, og, da den store Halsblod¬

aare paa høire Side næsten var overstaaren, maatte afstedkomme en hurtig

og dødelig Forblødning. I Overensstemmelse hermed iagttoges ogsaa en

stor Blodtomhed i Ligets indvendige Organer, navnlig Lungen og Hjertet.

Saaret i Nakken, der ligeledes havde Udseende af at være frembragt ved

eet Snit, havde paa Grund af Stedet, hvor det var tilføiet, ikke kunnet

afstedkomme nogen synderlig stærk eller farlig Blødning.

Tiltalte havde Intet imod Obductionsforretningen at erindre, idet han

erkjendte at have bibragt den Afdøde de tvende omhandlede Snit foran og

bagpaa Halsen. Med Hensyn til de paa Ligets Ansigt forefundne mindre

betydelige Beskadigelser erklærede han, at de maatte være foraarsagede derved,

at han, for at kunne komme til at bibringe den Afdøde det ham tilføiede

Snit foran paa Halsen, greb ham i Ansigtet og bøiede Hovedet tilbage,

førend han gav ham Snittet.

Efter tidligere at have paastaaet, at det var tilfældigt, at Lampen, som

han havde tændt for bedre at kunne see at pakke Tøiet i Trækassen, var

kommen til at staae saa nær ved Sengen, at et Stykke af denne var blevet
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forkullet, tilstod han i Forhøret den 9de Februar, at han, da han den Dag,

Mordet blev begaaet, sidste Gang forlod den Afdødes Værelse, satte Lampen

hen under det ene Sidestykke af Sengen, saaledes som den er funden hen¬

staaende der, idet han haabede, at han derved skulde bevirke Sengens An¬

tændelse og saaledes ved en opstaaet Ildebrand skjule Sporene af den be¬

gaaede Forbrydelse. Saavel Eierinden af Stedet som en Anden af Beboerne

have iøvrigt erklæret, at de ansee det rimeligt, at Ilden, hvis den havde

grebet videre om sig, vilde være bleven opdaget et Par Timer førend Be¬

boernes sædvanlige Sengetid, og have deels paa Grund heraf, deels med

Hensyn til Trappens Beskaffenhed, formeent at der ikke har været nogen

egentlig Fare for, at Nogen skulde indebrænde. Tiltalte har og forklaret, at

han ikke indsaae, at han ved at antænde Sengen udsatte Nogens Liv for

Fare, især i Betragtning af Tiden, da det skete.

Tiltalte har endvidere gjort sig skyldig i et Indbrudstyveri hos Arbeids¬

mand Lars Jensen i Kjøge, idet han om Aftenen den 9de Novbr. f. A.

steg over et Plankeværk i Laugshuusgaden og derved kom ind i den til Lars

Jensens Eiendom hørende Gaard, hvorefter han slog en Rude ind i et Vin¬

due, som vender ud til Gaarden, lukkede Vinduet op og steg derigjennem

ind i et Værelse, hvor han borttog endeel Effecter, til Værdi 41 Rd. 1 Mk.,

foruden et Pengebeløb af 5 a 6 Rd., af en der henstaaende Dragkistes

Skuffe, til hvilken Nøglen laae paa Bordet. Tyveriet forøvedes om Aftenen

mellem Kl. 7 og 8, og han bestemte sig til at udføre det da han havde

seet, at Folkene vare borte fra Hjemmet. Dette Tyveri nægtede han haard¬

nakket at have begaaet og foranledigede endogsaa ved sine Udsagn, at en

Uskyldig blev arresteret som mistænkt for denne Forbrydelse. Inden Sagen

var tilbørligen oplyst, undveg Tiltalte fra Kjøge Arrest, og har først afgivet

Tilstaaelse derom, efterat han var paagreben i Anledning af det paa Liig¬

bærer Petersen forøvede Mord.

Endelig har Tiltalte den 23de Januar d. A. frastjaalet Skorsteensfeier¬

svend Christensen fra dennes Logis i et uaflaaset Værelse i Stormgaden

Nr. 195 heri Staden endeel til 32 Rd. 5 Mk. 8 ß. ansatte Effecter og

et Pengebeløb af 4 Mk.

Ovoad generalia bemærkes, at Tiltalte, der er en Søn af afdøde Skor¬

steensfeier H. P. B. Chr. Nielsen og efterlevende Hustru, er født i Kjøge

den 2den April 1830, og confirmeret den 14de April 1844 med Vedteg¬

ning i Ministerialbogen: „godt“ for Kundskaber og „meget godt“ for For¬

hold under Confirmationsforberedelsen. Da Faderen døde tidlig, giftede

Moderen sig igjen, men Stedfaderen var meget drikfældig, saa at Tiltaltes

Opdragelse blev i høi Grad forsømt; han var desuden af Naturen maadelig
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begavet, og skildres i en af Skolelærer Becker i Kjøge afgiven Erklæring som

temmelig ligegyldig ved Irettesættelser og Straffe, samt mut og tvær i sit

hele Væsen, men derhos som dristig og uforfærdet. Efter Confirmationen

kom han i Lære hos Skorsteensfeier Heidkampf i Kjøbenhavn, hvor han

blev i 5 Aar, uden at blive Svend; derpaa var han en kort Tid hjemme

i Kjøge og kom saa atter til Kjøbenhavn i forskjellige kortvarige Tjenester.

Under dette Ophold overgik der ham ved Kjøbenhavns Criminal= og Politiret

tvende Domme, idet han under 23de Februar 1850, for at have stjaalet et

Sølvlommeuhr, af Værdi 6 Rd., fra en Tjenestekarl, efter Fdgn. 11te April

1840 § 1 blev dømt til 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød,

og under 20de April 1850 for ved et med Indstigning gjennem et Vindue

sorbundet Tyveri at have stjaalet Klædningsstykker til Værdi 4 Rd. 3 Mk.,

og for at have gjort sig skyldig i bedrageligt Forhold med Hensyn til et til

6 Rd. vurderet Uhr, som han uden Eierens Tilladelse pantsatte, samt til et

Pengebeløb af 1 Rd., som han havde modtaget for at besørge det afleveret

til rette Vedkommende, men selv forbrugte, blev i Henhold til Fdgn. 11te

April 1840 § 12, 1ste Membrum, cfr. § 14, og §§ 43 og 44, jfr. §§

79 og 13, dømt til 3 Aars Forbedringshuusarbeide.

Da Tiltalte efter foregaaende Overlæg havde udført et røverisk Over¬

fald, der havde været ledsaget af en umiddelbar morderisk Beslutning og

derhos havde bevirket den Overfaldnes Død, maatte denne hans Forbrydelse

henføres under Bestemmelsen i Fdgn. 11te April 1840 § 34, 4de Membrum,

og Høiesteret billigede saaledes, at han ved Kjøbenhavns Criminal= og Politi¬

rets Dom af 27de Mai d. A. var i Henhold til bemeldte Lovbud dømt efter

L. 6—9—12, cfr. Fdgn. 24de Septbr. 1824 § 1, til at have sit Liv for¬

brudt og at lægges paa Steile og Hjul, hvorved den Straf absorberedes,

som han iøvrigt havde forskyldt efter Fdgn. 26de Marts 1841 § 13, cfr.

§ 4, og Fdgn. 11te April 1840 § 15.

Ligesom Ingen af de Tilforordnede i Høiesteret, som havde voteret i

Sagen, havde fundet sig foranlediget til at anbefale Arrestanten til Hans

Majestæts Naade, saaledes kunde heller ikke Justitsministeriet antage, at der

var Anledning til at forskaane Arrestanten for den Livsstraf, hvortil han ved den

af ham begaaede oprørende Forbrydelse havde gjort sig skyldig, og Ministeriet

androg derfor paa, at det maatte have sit Forblivende ved den afsagte Høieste¬

retsdom, dog saaledes at Henlæggelse paa Steile og Hjul, hvilket skjærpende

Tillæg i den senere Tid ikke let sættes i Fuldbyrdelse, bortfaldt; og efterat

Sagen derpaa var foredraget i det Geheime Statsraad, bifaldtes det ved

allerhøieste Resolution af 18de August sidstl., at den Arrestanten idømte Livs¬

straf blev at fuldbyrde, dog saaledes, at han ikke lagdes paa Steile og Hjul.
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Lovgivning.

Under 18de August sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende allerhøieste Patent angaaende Fritagelsen for

den i allerhøieste Patent af 2den November 1853 Undersaatterne i

Hertugdømmet Slesvig paalagte Forpligtelse at holde Korn= og

Fourageqvantiteter i Beredskab, samt Bestemmelsen af de Priser,

hvormed disse i Aaret 1854 ikke in natura reqvirerede Cvantiteter

skulle betales:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Vi ville allernaadigst have dem af Undersaatterne i Vort

Hertugdømme Slesvig, som ere pligtige at levere Magasinkorn og Fourage,

fritagne for den i Vort allerhøieste Patent af 2den November 1853 an¬

gaaende Udskrivning af Magasinkorn m. m. paalagte Forpligtelse til at holde

Korn= og Fourageqvantiteter i Beredskab.

Og befales herved tillige, at de Korn= og Fourageqvantiteter af Ud¬

skrivningen for 1854, hvis Levering in natura ikke er bleven fordret, skulle

betales med følgende Priser:

en Tønde Rug med 9 Rdlr. 37 6.

4 — —33en Tønde Havre med

1 —100 Pund Hø med 8—

53 —100 Pund Halm med „ —

som inden dette Aars Udgang, under Tvang af Execution, erlægges til ved¬

kommende Oppebørselsbetjente.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Blandede Efterretninger.

Under 29de August har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Rigsraads=Medlemmerne Hs. Exc. Geheimeconferentsraad, Grev A. W.

Moltke, og Kammerherre, Landraad C. v. Buchwald, resp. til Præsident

og Vicepræsident i den til 1ste Septbr. d. A. allerhøist indkaldte Samling

af Rigsraadet.

Under 28de August er Etatsraad, Dr. philos. J. N. Madvig, efter

Ansøgning, i Naade entlediget som Medlem af Rigsraadet, og er i hans

Sted under s. D. Directeur i Nationalbanken, Etatsraad Christian Wil¬

helm Haagen, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til Medlem

af Rigsraadet.

Under 27de August er Landraad A. L. D. v. Schrader, efter Ansøgning



704

paa Grund af Sygdom, i Naade entlediget som Medlem af Rigsraadet, og

er i hans Sted under s. D. Landraad Ernst Philip Berkemeyer til

Thurow allernaadigst udnævnt til Medlem af Rigsraadet.

Indenrigsministeriet.

Da Etatsraad Professor juris Larsen, og Professor, Dr. theol.

Clausen ved Indberetning til Indenrigsministeriet have nedlagt deres Man¬

dater som Landsthingsmænd for 1ste Landsthingskreds, er der under 31te

August sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af nye Landsthingsmænd i de

Udtraadtes Sted.

Da Professor W. Bjerring ved Indberetning til Indenrigsministeriet

har nedlagt sit Mandat som Landsthingsmand for 8de Landsthingskreds, er

der under 31te August sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en ny

Landsthingsmand i den Udtraadtes Sted.

Da den 2den Landsthingsmand for 5te Valgkreds, Sognepræst Bluhme

i Stubbekjøbing, for Indenrigsministeriet har anmeldt, at han ikke seer sig

istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds paa Rigsdagen, er der

under 25de August sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en ny Lands¬

thingsmand i den Aftraadtes Sted.

Da den af Kjøbenhavns 9de Valgkreds valgte Repræsentant i Folke¬

thinget, Capitain Tuxen, for Indenrigsministeriet har anmeldt, at han ikke

længere vil kunne repræsentere bemeldte Valgkreds paa Rigsdagen, er der

under 25de August sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden Rigs¬

dagsmand i hans Sted.

Ved de i Overensstemmelse med Fdgn. 8de Juli 1840 om det offent¬

lige Kasse= og Regnskabsvæsen i Almindelighed, § 38, for Indenrigsministe¬

riets Vedkommende afgivne tabellariske Oversigter over Revisionens Gang

m. v. for Revisionsaaret fra 1ste Juli 1853 til 30te Juni 1854, der have

været Hans Majestæt forelagte, er det oplyst:

at der af Regnskaber, som vedkomme det egentlige Danmark, ved Ud¬

gangen af Juni Maaned 1853 henstod uqvitteret fra det foregaaende Revi¬

sionsaar 1 Regnskab.* * * *

der beroede paa Ansvars Berigtigelse;

at der for Aaret fra 1ste April 1853 ere indkomne 224

samt at der af disse 225 Regnskaber
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195 —vare den 30te Juni 1854 qvitterede og afgjorte

men uqvitterede 30 Regnskaber*

hvoraf 1 beroede paa Berigtigelse af Ansvar og 29 paa Revision:

at der af de Regnskaber, som vedkomme Island Grønland og

Færøerne, og som revideres i det islandske Departements Revisionscontoir

og decideres af Departementets Chef, henstode uqvitterede ved Revisionsaarets

Begyndelse 44. Regnskaber

hvoraf 10 islandske, 21 færøeske og 13 grønlandske;

65at der i Revistonsaaret vare tilkomne ..
—

af hvilke 109 Regnskaber** * *

den 30te Juni 1854 vare qvitterede og afgjorte. 51

men uqvitterede 55 Regnskaber

nemlig 17 islandske, 22 færøeske og 16 grønlandske;

at af disse 55 Regnskaber 4 — alle grønlandske — beroede paa Re¬

vision; 2 —islandske — paa Indsendelse; 11 — nemlig 6 islandske og 5

færøeske — paa Antegnelsernes Besvarelse; 3 — islandske — paa Anteg¬

nelsernes Vedtegning; 9, nemlig 2 islandske, 4. færøeske og 3 grønlandske,

paa Decision, og 26, nemlig 4 islandske, 13 færøeske og 9 grønlandske, paa

Ansvars Betaling og Indsendelse af Berigtigelse.

Ligeledes er det ved en Hans Majestæt Kongen allerunderdanigst fore¬

lagt Oversigt over Revistonens Fremme forsaavidt vedkommer de grøn¬

landske og færøeske Regnskaber, der revideres i Handelens Contoirer og

decideres af Handelsdirectionen, oplyst:

at der af grønlandske Regnskaber henstode den 30te Juni 1853 uqvit¬

terede* 12 Regnskaber,

af hvilke 3 beroede paa Vedtegning til de besvarede An¬

tegnelser og 9 paa Antegnelsernes Besvarelse;

—at der for Handelsaaret 1852 ere tilkomne 310

af hvilke 43 Regnskaber,

ved Revisionsaarets Udløb vare qvitterede 33

medens 10 Regnskaber,* *

hvoraf 1 vedkommer Handelsaaret 1849, 1 Handelsaaret 1850, 1 Handels¬

aaret 1851 og 7 Handelsaaret 1852, samtlige beroede paa Antegnelsernes

Besvarelse;
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at af færøeske Regnskaber ved forrige Aars Udløb henstode uqvitte¬

4. Regnskaber,rede
9 .  .   . .

6at der for Aaret 1852 ere tilkomne . ..

tilsammen 10 Regnskaber,

* 7hvoraf ere qvitterede . .

men uafgjorte * * . . . . . 3 Regnskaber,* . *

hvoraf det ene for Handelsaaret 1850 beroer paa extraherede Antegnelses¬

posters Berigtigelse, og de tvende, som vedkomme Aaret 1852, beroe paa

Antegnelsernes Besvarelse.

Justitsministeriet.

Ved til Justitsministeriet at indsende tvende fra Skifteretten i en Kjøb¬

stad og den første Overformynder sammesteds modtagne Skrivelser i Anled¬

ning af en mellem dem opstaaet Uenighed om, hvorvidt Sidstnævnte kunde

være pligtig til at afhente i Skifteretten de Umyndiges Midler der skulle

inddrages under Overformynderiet, havde vedkommende Amtmand, da be¬

meldte Overformynder ikke havde efterkommet det ham af Amtet givne Paa¬

læg i saa Henseende, udbedt sig Justitsministeriets Resolution meddeelt for,

hvorvidt den omhandlede Forpligtelse maatte paahvile Overformynderen

eller ikke.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 5te Novbr.

f. A., at da Udbetalingerne skulle foregaae til Skifteprotokollen, maa det

være Overformyndernes Pligt, selv at afhente eller, under Fremsendelsen af

deres skriftlige Qvitteringer, at lade afhente hos Skifteretten de Beløb, som

paa Skifte udlægges under saadanne Omstændigheder, at de ifølge de gjæl¬

dende Bestemmelser ville være at inddrage under Overformynderiet.

I Anledning af et med vedkommende Amts Erklæring indkommet An¬

dragende, hvori et Fruentimmer anholdt om Bevilling til at oprette Testa¬

ment, skjøndt hun ikke havde fyldt 18 Aar, svarede Justitsministeriet i Skri¬

velse af 8de Octbr. f. A., at den ansøgte Bevilling ikke kunde meddeles,

hvorimod det, i Tilfælde af at Andragerinden, efterat have oprettet Testa¬

ment i lovlig Form (for Notarius publicus), maatte afgaae ved Døden

inden hun havde opnaaet 18 Aars Alderen, vilde paa nærmere Ansøgning

komme under Overveielse, om der paa samme kunde meddeles Confirmation.

Forøvrigt tilføiedes, at det, saafremt hun overlevede det fyldte 18de Aar,

vilde være nødvendigt, at hun forsynede det af hende inden denne Alder
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oprettede Testament med en behørig attesteret Ratihabition hvis det var

hendes Villie, at Testamentet fremdeles skulde være gjældende.

I et med vedkommende Amts Erklæring til Justitsministeriet indkommet

Andragende havde N. N., der som Sættedommer og Skriver havde behandlet

en af Kammeradvokaten paa Embedsvegne imod en Retsbetjent til Indfrielse

af en paa hans Embedsbolig hvilende Gjeld anlagt Sag, indstillet til Mini¬

steriets Afgjørelse, hvorvidt der kunde tilkomme ham nogen Betaling for en

efter Kammeradvokatens Reqvisition udfærdiget Beskrivelse af Domsakten i

bemeldte Sag, for hvilken han i Henhold til Canc. Skr. af 10de Januar

1837 havde beregnet Betaling efter Sportelreglementets § 16, men hvortil

Kammeradvokaten havde anseet ham uberettiget.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 5te Novbr.

f. A., at der ifølge Kammeradvokatens Instrux af 26de Octbr. 1785 jfr.

med Sportelreglementet § 18 og Plakat af 24de Novbr. 1837 §§ 1 og 5

ikke kunde tilkomme Sætteskriveren nogen Betaling for Udfærdigelsen af den

omhandlede Udskrift.

Ved til Justitsministeriet at indsende en Forespørgsel fra Byfogden i

N. N. Kjøbstad, om der i den gjældende Lovgivning findes Hjemmel for

Øvrigheden til under en Choleraepidemi at forbyde Driften af Garverier,

Liimsyderier og andre for Sundhedstilstanden skadelige Næringsveie, samt

Benyttelsen af Stalde og Svinestier, der have Afløb til de almindelige

Rendestene eller Vandløb, havde vedkommende Amtmand yttret, at han fore¬

løbig havde tilkjendegivet Byfogden, at det fremsatte Spørgsmaal maatte

besvares benægtende, men at det var en Selvfølge, at de meest omfattende

Paalæg kunde gives de paagjældende Næringsdrivende eller Eiere til stadig

Fjernelse af det for Sundheden skadelige Affald, og følelige Mulkter dicteres

for Forsømmelighed med deslige Paalægs Efterlevelse.

I Anledning heraf tilskrev Ministeriet under 30te August f. A. bemeldte

Amtmand til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse at det aldeles maatte

tiltræde det af ham afgivne Svar.

En Arbeidsmand havde ved et Grøftarbeide hos en Fæstegaardmand

paa dennes under Grevskabet N. N. hørende Jorder fundet en Guldring,

som han, uden at aflevere den enten til bemeldte Gaardmand, i hvis Ar¬

beide han var da den blev fundet, eller til Grevskabets Besidder, som den

der eiede Jorden, eller til Øvrigheden, for at faae oplyst, hvem den tilhørte,

indsendte til Museet for nordiske Oldsager, hvorfra han for samme erholdt
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udbetalt et ikke ringe Beløb. I Anledning heraf forespurgte Inspecteuren

ved bemeldte Grevskab, om denne Ring eller sammes Værdi ikke retteligen

maatte tilfalde Besidderen af Grevskabet, ifølge Bestemmelserne i Grevernes

Privilegier af 25de Mai 1671 § 15, eller, forsaavidt den her hjemlede Ret

skulde være bortfalden, om Ringens Værdi da ikke maatte tilfalde den oven¬

nævnte Fæstegaardmand, paa Grund af at Finderen var i hans Arbeide, da

han fandt Ringen.

Paa denne Forespørgsel svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 8de

Octbr. f. A., at den Greverne ved deres Privilegiers § 15 tillagte Ret til

Dannefæ maa antages at være bortfalden ved Grundlovens §97, og at den

Godtgjørelse af det Fundnes Metalværdi, som Plakat af 7de August 1752

tilsiger, ikke kan tilkomme Andre end selve Finderen.

I Anledning af en af N. N. indgiven Ansøgning om at meddeles

Bevilling til at erhverve Mortificationsdom paa en ham frakommen, den

7de Decbr. 1848 imellem ham og hans Svigersøn oprettet og den 13de

næstefter ved vedkommende Ret thinglæst, Kjøbecontract angaaende et Suppli¬

canten tilhørende Arvefæstehuus, hvilken Contract vedkommende Retsskriver

havde nægtet at udslette af Pantebogen saalænge den ikke blev foreviist, i

hvilken Henseende det iøvrigt var oplyst, at Kjøbecontracten vel var ophævet,

men kun under visse Betingelser, som Medcontrahenten i den ham affor¬

—drede Erklæring ikke havde villet erkjende for fyldestgjorte, svarede Ju¬

stitsministeriet i Skrivelse af 3die September f. A., at naar den originale

Kjøbecontract ikke kunde skaffes tilstede, vilde den ikke kunne blive udslettet

af Panteprotokollen, medmindre der paa samme erhvervedes Mortifications¬

dom, men at Bevilling dertil ikke vilde kunne meddeles, saalænge Parterne

ikke vare enige om dens Ophævelse.

I Anledning af en Forespørgsel fra en Amtmand om, hvorvidt N. N. Amt

havde været beføiet til at nægte at foranstalte et Fruentimmer efterlyst, for

at der, hvis hun blev antruffen, kunde faaes Oplysning hos hende om hen¬

des Forsørgelsessted, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 30te Septbr.

f. A., at Amtet fandtes at have været beføiet til i et Tilfælde, som det an¬

givne, at nægte at foranstalte den begjærte Efterlysning.

I Anledning af et Andragende, hvori vedkommende Strandfoged havde

forespurgt, hvorledes den Bjergeløn, der ved Ministeriets Skrivelse af 13de

Septbr. f. A.*) var antaget ifølge Fdgn. af 28de Decbr. 1836 § 8 at

*) Dep. Tid. for indeværende Aar Nr. 45 S. 662.
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maatte tilkomme ham som Strandfoged, uanseet at Bjergningen udføres af

en enkelt Mand, burde beregnes, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 5te

Decbr. f. A., efter over Sagen at have indhentet vedkommende Amts Er¬

klæring, at det maatte tiltræde den af Amtet derom yttrede Formening, at

Strandfogdens Lod maa være en til Bjergernes Antal svarende pro gvota

Deel af Nettobeløbet.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

I Tidsrummet fra 1ste October 1850 til samme Tid 1851 ere 117 Pa¬

tienter optagne i den ved Slesvig beliggende Daareanstalt, nemlig 73 Mænd

og 44 Fruentimmer, af hvilke 22 Mænd og 5 Fruentimmer henhøre til

den dannede Klasse, de øvrige til de lavere Klasser. Udskrevne ere i be¬

meldte Tidsrum 67 Personer, hvoraf 31 som helbredede, 23 som Recon¬

valescenter, og 13 som uhelbredede og i uforandret Tilstand; døde ere i

samme Tid 30. Patienternes Antal var den 30te September 1851 457,

af hvilke 282 henhørte til Mandkjønnet og 175 til Qvindekjønnet; deraf

vare, hvad deres Hjemsted angaaer, 197 fra Hertugdømmet Slesvig, 218

fra Hertugdømmet Holsten, 7 fra Hertugdømmet Lauenborg, 16 fra Konge¬

riget Danmark og 19 fra Udlandet.

I Tidsrummet fra 1ste October 1851 til samme Tid 1852 ere 138

Patienter optagne i bemeldte Daareanstalt, nemlig 77 Mænd og 61 Fruen¬

timmer, af hvilke 15 Mænd og 4 Fruentimmer henhøre til den dannede

Klasse, de øvrige til de lavere Klasser. Udskrevne ere i dette Tidsrum 70

Personer, hvoraf 27 som helbredede, 19 som Reconvalescenter, og 24 som

uhelbredede og i uforandret Tilstand; døde ere i samme Tid 13. Patien¬

ternes Antal var den 30te September 1852 512, af hvilke 311 henhørte

til Mandkjønnet og 201 til Qvindekjønnet; deraf vare, hvad deres Hjemsted

angaaer, 229 fra Hertugdømmet Slesvig, 242 fra Hertugdømmet Holsten

5 fra Hertugdømmet Lauenborg, 14 fra Kongeriget Danmark og 22 fra

Udlandet.

I Tidsrummet fra 1ste October 1852 til 31te Marts 1854 ere 208

Patienter optagne i Daareanstalten, nemlig 97 Mænd og 111 Fruentimmer,

af hvilke 20 Mænd og 13 Fruentimmer henhøre til den dannede Klasse,

de øvrige til de lavere Klasser. Udskrevne ere i bemeldte Tidsrum 174 Per¬

soner, hvoraf 61 som helbredede, 23 som Reconvalescenter, og 28 som uhel¬

bredede og i uforandret Tilstand; i samme Tid ere døde 62. Patienternes

Antal var den 31te Marts 1854 546, af hvilke 305 henhørte til Mand¬

kjønnet og 241 til Qvindekjønnet; deraf vare, hvad deres Hjemsted angaaer,
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247 fra Hertugdømmet Slesvig, 257 fra Hertugdømmet Holsten, 5 fra

Hertugdømmet Lauenborg, 13 fra Kongeriget Danmark og 24 fra Udlandet.

Ordenscapitulet.

Under 20de August har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt

Skibscapitain Matiessen i Cappeln at anlægge og bære den ham af Kongen

af Preussen tildeelte Decoration som Ridder af den røde Ørns Ordens

4de Klasse.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Toldinspecteurposten i Husum. Gage

1500 Rd. Den, der ansættes i Embedet, er forpligtet til aj være de For¬

andringer underkastet, som allernaadigst maatte blive trufne med Hensyn til

de til samme henlagte Forretninger samt Lønningen. Opslaaet vacant den

31te August.

Under Justitsministeriet. Tvende Bestillinger som Prøveprokuratorer

ved den Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsret og ved Kjøbenhavns Cri¬

minal= og Politiret. Opslaaede vacante den 1ste Septbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Flade og Sønder¬

draaby Sognekald i Aalborg Stift. Reguleringssum 867 Rd. Ny Ansæt¬

telse 213 Rd. Opslaaet vacant den 30te August.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Hammelev Sogne¬

kald under Haderslev Provsti. Indkomsterne bestaae i: Korn= og Qvægtiende

170 Tdr. Korn; Tienderefusion 4 Tdr. Rug og 1 Td. Boghvede; Offer

og Accidentser c. 412 Rd.; Benyttelsen af Embedsjorden, der udgjør 64

Tdr. 706 Slpr., hvoraf 23 Tdr. ere udleiede for 120 Rd. aarlig. Skor

og Engjorden giver c. 12 a 14 Læs Hø; det ikke udleiede Agerland anta¬

ges at kunne give en aarlig Indtægt af 238 Rd. Tilstrækkelig Tørv haves.

I Landskat svares 16 Rd. — Kirke= og Skolesproget er dansk.

Ansøgninger om dette Embede, der besættes allerhøist umiddelbart, ind¬

sendes til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger fra den 21de

August at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Ulsø og Østeregede Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Tienden, der udgjør 20 Tdr. Rug, 133 Tdr. 2 Skpr. 27 Fdk. Byg og

22 Tdr. 6 Skpr. Havre og betales efter Kapitelstaxten, dog for 123 Tdr.

2's Fdk. Byg med 16 ß. pr. Td. under Kapitelstaxten. 2) Refusion 24

Tdr. 6 Skpr. Byg og 20 Rd. 48 ß. 3) Offer og Accidentser c. 290 Rd.
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4) Indtægt af 5 Kaldet tilhørende Huse 32 Rd. 5) Præstegaardens Av¬

ling, der udgjør 46 Tdr. Land meget god Jord. Fra Gisselfeld Kloster og

Hovedgaarden Jomfruensegede er hidtil givet Kaldet Udviisning af Brænde

og Tørv. — Udgifter: 1) Skatter c. 130 Rd. 2) Communeafgifter have

udgjort c. 30 Rd. 3) Landemodsexpenser c. 25 Rd. 4) Renter og Af¬

drag paa et Byggelaan, nu stort til Rest 570 Rd., der afdrages med 60

Rd. aarlig. — Der hviler ingen Enkepension paa Kaldet.

Gudom og Faberg Sognekald i Ribe Stift. Indtægter: 1) Korntien¬

den af Sognenes tiendeydende Hartkorn 416 Tdr. ny Matrikul er forstørste¬

deel efter Accord med den forrige Sognepræst bleven ydet med 16 Tdr. Rug,

98 Tdr. Byg, 114 Tdr. Havre og 400 Rd. 2) Af noget Mensal= og

Fæstegods svares 7 Tdr. Byg og 43 Rd. 3) Renter 15 Rd. 48 ß. 4)

Offer og Accidentser c. 300 Rd. 5) Smaaredsel 120 Snese Æg, 120

Pd. Smør og 120 Pd. Ost. 6) Præstegaarden staaer for Hartkorn ny

Matrikul 6 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb., forstørstedelen god Jord. Udsæ¬

den har været 4 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg og 27 Tdr. Havre; Besætning:

4 Heste, 20 Fækreaturer og 30 Faar. Godt Vand er ikke i Nærheden, og

Ildebrændsel maa kjøbes, med Undtagelse af Hedetørv og Lyng, som haves

i Overflødighed. — Byrder: 1) To i 1849 og 1852 optagne Bygge¬

laan, ialt 1250 Rd., forrentes og afdrages med 6 pCt. 2) Til Sogne¬

præsten paa Venø svares 2 Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg efter 10 Aars Ka¬

pitelstaxt. 3) Enkepension 5 Tdr. Rug, 25 Tdr. Byg og 20 Rd. 4)

Skatter og Afgifter c. 116 Rd. 5) Landemodsexpenser 25 Rd. 6) Præste¬

gaarden indløses med 500 Rd.

Bregninge og Bjergsted Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

Korntienden udgjør 30 Tdr. ½ Skp. Rug, 424 Tdr. 3' Skpr. Byg, 10

Tdr. 1 Skp. Havre. 2) Refusioner 70 Rd. 85 ß. 3) Smaaredsel og

Qvægtiende c. 150 Rd. 4) Offer og Accidentser c. 350 Rd. 5) Udbytte

af en Bankactie, stor 359 Rd. 15 ß., hvortil Kapitalen er laant hos Hol¬

bek Amts Sparelasse og maa forrentes. 6) Brændededeputat fra Grevska¬

bet Lerchenborg og Hovedgaarden Astrup: 10 Favne Bøgebrænde, 6 Læs

Gavningstræ af Eeg, 6 Læs Gavningstræ af Bøg, 10 Læs Bøgetop, 9 Læs

Ellegjerdsel. Desuden haves Tørveskjær paa Præstegaardens Mark. 7) Præ¬

stegaardens Mark, som staaer for 3 Tdr. 3 Skpr. 2½ Alb. Hartkorn, har

et Areal af c. 53 Tdr. Land, hvoraf omtrent 13 Tdr. Land er Eng. Ager¬

jorden er af let Beskaffenhed med Gruus= og Steenunderlag. 8) Præste¬

gaardens Bygninger ere tildeels gamle, men vel vedligeholdte; Haven er

god og ved samme findes en Ellelund. 9) Til Præstegaarden hører et godt

Enkesæde med Have, som fortiden er bortleiet for 32 Rd. aarlig. — Byr¬
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der: 1) Amtsstueskatter c. 50 Rd. 2) Landemodsexpenser c. 20 Rd. 3)

Enkepension udredes fortiden med 59 Tdr. Byg og 53 Rd. 80ß. — Præste¬

gaardens Indløsningssum er 400 Rd. — Der er fortiden 3 Enker paa

Kaldet. — Der hviler ingen Bygningsgjeld paa Embedet.

Befordringer og Afgang.

Under Justitsministeriet. Under 19de August er Overjæger ved Hs.

Majestæt Kongens Livjægercorps F. Tutein allernaadigst udnævnt til Second¬

lieutenant ved bemeldte Corps, med Anciennitet fra 25de Juni d. A. Un¬

der s. D. er der, efter Ansøgning, meddeelt Premierlieutenant ved Kjøben¬

havns borgerlige Infantericorps F. T. Fürst Afsked i Naade fra Borger¬

væbningen.

Under Finantsministeriet. Under 26de August er constitueret Can¬

cellist i Statsgjeldscontoiret, Cand. philos. R. M. Dein allernaadigst be¬

skikket til Cancellist i samme Contoir. Under 28de s. M. er Toldinspecteur

i Husum C. W. H. Fries allernaadigst beskikket til Toldinspecteur, og

Toldforvalter i Frederikstad H. L. Ebert til Toldkasserer, ved Toldstedet foran

Gottorp. Under s. D. er 2den Toldcontrolleur i Oldesloe I. Rohlff aller¬

Under s. D. ernaadigst beskikket til Toldoppebørselscontrolleur i Oldenborg.

Skovfoged P. Jensen i Klosterriis paa 1ste Kronborgske Distrikt, efter An¬

søgning, entlediget i Naade og med Pension.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 25de August

er Sognepræst for Steenstrup og Lunde Menigheder i Fyens Stift L. A. F.

Rasmussen allernaadigst beskikket til tillige at være Provst for Sunds Herred i

samme Stift. Under s. D. er Sognepræst for Flade og Sønder=Draaby Me¬

nigheder i Aalborg Stift P. A. Lynge allernaadigst beskikket til Sognepræst

for Seierslev, Eierslev og Jordsby Menigheder i samme Stift. Under 28de

s. M. er Cand. theol. M. P. B. Bergenhammer allernaadigst beskikket til

personel Capellan hos Sognepræsten for Ulvborg og Raasted Menigheder i

Ribe Stift, L. K. Bergenhammer. Under s. D. er constitueret Cancellist i

det Kgl. Geheime=Arkiv, Secondlieutenant i Artilleriets Krigsreserve C. U.

A. Plesner allernaadigst beskikket til Cancellist i Geheime=Arkivet.

Under Krigsministeriet. Under 23de August er Premierlieutenant i

Kongens Livcorps, Cand. juris W. C. F. Lipke allerhøist udnævnt til vir¬

kelig Auditeur.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetning til Finantsministeriet fra Vestindien af 14de August

var Colonialraadets 2den Session blevet sluttet den 31te Juli, efterat alle

de Samme forelagte Sager vare tilendebragte. Ifølge den i Overensstem¬

melse med Coloniallovens § 8 foretagne Lodtrækning vilde følgende Med¬

lemmer have at udtræde af Colonialraadet og nye Valg være at foretage:

1) for Christiansteds Valgdistrikt Kammerassessor Arnesen, Planter I.

Moore og Gouvernementssekretær Birch; 2) for Frederiksteds Valgdistrikt

constitueret Byfoged Heilbuth; 3) for St. Thomæ Valgdistrikt Justitsraad

Stenersen, Borger I. Degout og Justitsraad Ohsten; 4) for St.

Jans Valgdistrikt Landfoged Hänschell; 5) Kongevalgte Medlemmer Etats¬

raad Friderichsen og Pastor Hawley.

Indtil Udgangen af Juli Maaned havde fra St. Croix hele Udførselen

af Sukker udgjort 17,467,576 Pund Nettovægt, af Rum 812,648½ Gall.

og af Mallas 7,177 Gall. Da man temmelig nøie vidste, hvad der endnu

var tilbage af dette Aars Produkter paa St. Croix, kunde man omtrentlig

anslaae Høstens Provenu til 12,600 Fade. Grunden til at den saaledes

langtfra havde bragt det Udbytte, som der tidligere blev regnet paa, var

efter den meest begrundede Mening af Sagkyndige den, at Tørveiret i Januar

og Februar Maaneder havde skadet Rørenes Væxt, hvilket man dengang ikke

formodede at ville blive Tilfældet paa Grund af den foregaaende rigelige

Regn, som Markerne havde havt. Imidlertid havde Virkningen heraf ingen¬

lunde viist sig eens paa alle Eiendomme, men fornemmelig paa de Plan¬

tager, hvis Cultivation i de nærmeste Aar efter Emancipationen var blevet
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sat tilbage, medens andre Plantager endog havde gjort større Høst iaar end

sammes Gjennemsnitshøst forinden Emancipationen. Udfaldet af Høsten for

hele Øen antoges ogsaa at ville være blevet betydelig fordeelagtigere, saa¬

fremt Arbeidskraften havde været større. Forøvrigt skulde man ogsaa paa

Puertorico have ventet en betydelig større Høst efter Udsigten tidligere paa

Aaret, end Udfaldet var blevet. St. Croix, som i den sidste Uge af Juli

Maaned havde havt endeel gode Regnbyger, trængte efter den sidste Beret¬

— Sundhedstilstanden paa samtlige Øer varning atter meget til Regn.

fremdeles god.

Indenrigsministeriet.

Da den af Kjøbenhavns 1ste Valgkreds valgte Repræsentant i Folke¬

thinget, Professor Wilkens, for Indenrigsministeriet har anmeldt, at han

ikke længere vil kunne repræsentere bemeldte Valgkreds paa Rigsdagen, er der

under 2den September sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden

Rigsdagsmand i hans Sted.

Da Justitsraad, Byfoged Leuning i Sorø ved Indberetning til Inden¬

rigsministeriet har nedlagt sit Mandat som Landsthingsmand for 3die Lands¬

thingskreds, er der under 5te Septbr. sidstl. truffet Foranstaltning til Val¬

get af en ny Landsthingsmand i den Udtraadtes Sted.

En Amtmand havde begjært Indenrigsministeriets Resolution med Hen¬

syn til at vedkommende Retsbetjent i Anledning af nogle til Thinglæsning

indleverede Fæstebreve paa Steder under N. N. Gods havde opkastet

Spørgsmaal, om der fra det Offentliges Side vilde være at foranstalte No¬

get med Hensyn til tvende i disse Fæstebreve indeholdte Punkter, der lyde

saaledes:

1) Al den Anpart af Tørv, der tilligger Gaarden samt den fornødne

Sætteplads til Tørven, forbeholder Herskabet sig, og er altsaa Gaarden

og Fæsteren aldeles uvedkommende. Dog kan Fæsteren, naar han derom

aarlig henvender sig til sit Herskab, forvente, at Tørv nok vil blive

ham anviist, saalænge der ialtfald forefindes Tørv.

2)Klapjagtsdage blive af Fæsterne at forrette overensstemmende med Iagt¬

anordningen af 20de Mai 1840, nemlig 2 Dage aarlig, eftersom dette

Arbeide ikke er blevet afløst da det egentlige Hoveri afgik.

I denne Anledning svarede Ministeriet i Skrivelse af 20de Juni sidsil.:

ad 1) At det skete Forbehold af Tørveskjæringen og den dertil fornødne

Sætteplads ikke skjønnedes at kunne paadrage Godsbesidderen noget Ansvar;

thi ligesom Hovedanordningen om Forbud mod Bøndergaardes Nedlæggelse
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og deres Indtagelse under Hovedgaarde Fdgn. af 6te Juni 1769, om

Bondegaarden bruger det Udtryk, at dens Avling drives under Sædegaar¬

den, saaledes kan Tørveskjæringen heller ikke henregnes til det egentlige Jord¬

brug, men maa med Hensyn til Fæstepligten nærmest sættes i Klasse med

Skovbrug, og det vil derfor heller ikke kunne formenes en Godseier at for¬

beholde sig Ret til at skjære Tørv, endog til Hovedgaardens Brug, i de til

Fæstegaardene henlagte Tørvelodder. Derimod er det en Selvfølge, at ingen

anden Brug af de ommeldte Tørvelodder til Fordeel for Hovedgaardens

Avling vil kunne tilstedes og det bliver saaledes nøie at paasee, at disse,

naar Tørveskjæringen i samme af en eller anden Grund enten ganske eller

tildeels maatte standse, behandles paa anordningsmæssig Maade, og navnlig

ikke benyttes til Græsning, Høslet eller deslige, af Hovedgaardsbesidderen.

ad 2) At det, efter hvad der var oplyst, maatte antages, at de Fæsterne

affordrede tvende Klapjagtsdage om Aaret grunde sig paa gammel Vedtægt,

uden specielt at have været nævnte enten i de før Emanationen af Fdgn.

af 20de Mai 1840 udstedte Fæstebreve eller i de tidligere om Godshoveriet

indgaaede Foreninger eller afsagte Kjendelser, og at de saaledes heller ikke,

da ingen udtrykkelig Begjæring desangaaende saaes at være fremsat, have

været indbefattede under den i Aaret 1850 stedfundne Afløsning af bemeldte

Hoveri. Der kunde saaledes ifølge Fdgn. af 20de Mai 1810 § 20, cfr.

Loven af 4de Juli 1850 § 1, fra det Offentliges Side Intet haves at er¬

indre imod, at den ommeldte Clausul indføres i de paagjældende Fæstebreve,

hvorimod det selvfølgelig, i Henhold til den citerede Lov af 4de Juli 1850,

til enhver Tid maa staae vedkommende Fæstere aabent at fordre disse Klap¬

jagtsdage afløste som alt andet Hoveri.

Ved at tilstille Indenrigsministeriet en Udskrift af vedkommende Herre¬

ders Politiprotokol, hvoraf erfaredes, at en Sag, som af det Offentlige var

anlagt mod nogle Huusmænd i N. N. Sogn i Anledning af deres Vægring

ved at forrette Gangdagsarbeide til Istandsættelse af Sognets Kirke, hvor¬

til de ved Amtets Skrivelse af 4de Juni f. A. vare ansete pligtige, var,

med Hensyn til at det under samme reiste Spørgsmaal paa Grund af Be¬

stemmelserne i Plak. 18de April 1828 § 4 formeentes at høre under Am¬

tets Afgjørelse, bleven afviist af vedkommende Ret, begjærte Amtmanden i

Skrivelse af 26de April d. A. sig Ministeriets Bestemmelse meddeelt for,

hvorledes han har at forholde sig ligeoverfor den saaledes skete Afviisning,

og navnlig om han er berettiget til at give Udpantningsordre med Hensyn

til det af de vedkommende Kirkeværger gjorte Udlæg til dem, der istedetfor

de udeblevne Huusmænd ere leiede til at udføre det omhandlede Arbeide.
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Efterat have i denne Anledning corresponderet med Ministeriet for Kirke¬

og Underviisningsvæsenet, svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 27de

Juli sidstl. — næst at bemærke, at Man ikke kunde finde den af vedkommende

Politiret afsagte Afviisningsdom tilstrækkelig begrundet, naar navnlig hen¬

saaes til, at det under Retssagen reiste Spørgsmaal ikke angik Ordningen

af Kirkearbeidet og dets Fordeling mellem de vedkommende arbeidspligtige

Sogneboere, men om og hvorvidt den Huusmændene i den omhandlede Hen¬

seende efter den tidligere gjældende Lovgivning paahvilende Forpligtelse er

bortfalden ved Bestemmelserne i Fdgn. 27de Mai 1848 §1 — at Mini¬

steriet, i Henhold til hvad Man i tidligere lignende Tilfælde havde antaget

(cfr. Ministeriets Skr. af 2den Januar 1849 i Dep. Tid. for s. A. S. 48,

og 17de Februar 1849 i Dep. Tid. for s. A. S. 436, Nr. 1 og 2),

maatte finde det klart, at det omhandlede Arbeide efter Plak. 18de April

1828 § 2, sammenholdt med Fdgn. 27de Mai 1848 § 1, 5te Punkium,

og Lov af 20de Juni 1850 § 18, maa, saalænge det ønskes udført in

natura, paahvile Gaardmændene allene og navnlig i Forhold til deres Hart¬

korn efter Reglerne for Sognekjørsler (cfr. Indenrigsm. Skr. 6te Juni 1851

i Dep. Tid. for s. A. S. 782), medens det derimod, naar Gaardmændene

fordre saadant, vil være at udføre af Communen ved leiede Folk. Skjøndt

Ministeriet saaledes ikke kunde erkjende Rigtigheden af den af Amtmanden

under 4de Juni f. A. afgivne Resolution, forsaavidt samme gik ud paa, at

saadant Arbeide skal udredes af Huusmænd og Inderster, maatte Man dog

under de foreliggende Omstændigheder ansee det rettest, at det af Kirkevær¬

gerne til de i de Udeblevnes Sted leiede Folk udlagte Beløb lignes paa

Communen paa samme Maade, som i Fdgn. 27de Mai 1848 § 1 er be¬

stemt for det Tilfælde, at Gaardmændene vælge at lade Arbeidet udføre ved

leiede Folk.

Ministeriet bemærkede derhos, at det ikke kunde bifalde den af Amt¬

manden i fornævnte hans Skrivelse udtalte Anskuelse, at det skulde staae i

vedkommende Forstanderskabs Magt, efter Forgodtbefindende at benytte den

samme ved Fdgn. 27de Mai 1848 § 1 indrømmede Ret til istedetfor Snee¬

kastningsarbeide at affordre enhver Huusmand indtil 3 Arbeidsdage om Aaret,

idet dette Valg ikkun tilkommer Forstanderskabet, naar det iforveien har er¬

klæret det, og derhos er bindende for idetmindste 5 Aar, ligesom den om¬

spurgte Valgret, efter det oven Anførte og hvad af Ministeriet ogsaa tidli¬

gere er antaget (cfr. dets Skrivelser af 2den Januar 1849 Nr. 2 i Dep.

Tid. for s. A. S. 45 og 8de Marts 1853 i Dep. Tid. for s. A. S. 378),

i ethvert Fald ikke kan bringes til Anvendelse paa Gangdagsarbeide til Kir¬

kers og Kirkegaardes Vedligeholdelse. Sluttelig tilføiede Ministeriet endnu,
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efter den i Amtmandens oftnævnte Skrivelse dertil givne Anledning, at de i

den paagjældende Passus af Fdgn. 27de Mai 1848 § 1 forekommende

Udtryk: „istedetfor Sneekastningsarbeidet i det Hele“ maae være at forstaae

saaledes, at Communen ved det indrømmede Valg maa bestemme sig enten

heelt for Sneekastningsarbeide eller heelt for anden Slags Arbeide.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde Forstander¬

skabet for N. N. Sogn anholdt om Forandring i en af Amtet afgiven Re¬

solution, hvorved bemeldte Forstanderskabs Paastand om at være berettiget

til at fordre, at den sammesteds forsørgelsesberettigede, men i N. N. Kjøb¬

stad boende, Arbeidsmand N. N.'s Familie skal tage Ophold i Sognet, saa¬

længe den nyder Fattigunderstøttelse, hvortil den paa Grund af Mandens

Indkaldelse til Militærtjeneste er trængende, — var i Henhold til Indenrigs¬

ministeriets Skr. af 14de Novbr. 1849 (Dep. Tid. for s. A. S. 982)

nægtet Medhold, navnlig af Hensyn til at Familiefaderens Fraværelse og den

deraf fulgte Trang ikkun kan ansees som temporær.

I denne Anledning jvarede Ministeriet i Skrivelse af 3die August sidstl.,

næstendvidere at henvise til Canc. Skr. 2den Febr. 1841, 28de Mai 1814

og 28de Octbr. 1847, samt Indenrigsm. Skr. 25de Axril 1850 (Dep. Tid.

for s. A. S. 1128), at det maatte have sit Forblivende ved den af Amtet

afgivne Resolution som velgrundet.
— — — *

Ved at meddele, at Pigen N. N. af N. N. Sogn, som tjente i et an¬

det Sogn, blev af sin Huusbond formedelst Sygdom afskediget af hans Tje¬

neste den 11te Decbr. f. A. og hjemsendt til sin MModer i førstnævnte Sogn,

hvor hun, efter for Fattigvæsenets Regning at være tagen under Lægebehandling,

senere døde, havde Forstanderskabet for meerbemeldte Sogn i et med vedkom¬

mende Amtmands Erklæring til Indenrigsministeriet indsendt Andragende

forespurgt, om et sygt Tyende, der ikke selv kan ernære sig, er berettiget til

paa Grund af sin Sygdom at ophæve sit Tjenesteforhold og derved renuncere

paa det Krav, som det i sin Sygdom har paa Understøttelse saavel af sin

Huusbond som af det Sogns Fattigvæsen, hvori det tjener, og saaledes paa¬

drage Fødecommunen en Udgift, som denne, dersom Tyendet var forblevet

i sin Tjeneste til Fardag efter lovlig Opsigelse, var fritagen for, eller om ikke

Fødesognet, hvortil Tyendet henvender sig og som efter Lægens Raad ind¬

lægger det paa vedkommende Sygehuus, kan erholde de med dets Oxhold

paa Sygehuset forbundne Udgifter refunderede af Tjenestecommunen, idet¬

mindste for de i Fdgn. 24de Januar 1844 § 13 fastsatte 6 Uger efterat

det er taget under Lægebehandling, samt om ikke Huusbonden kan tilpligtes
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at svare Tyendet Løn og Kostpenge indtil det efter Opsigelse kunde have

forladt hans Tjeneste. I sin fornævnte Erklæring havde Amtmanden henviist

til de af ham i Sagen tidligere afgivne Resolutioner, som gik ud paa, at

der, navnlig da Tyendeforholdet var hævet efter fælleds Overenskomst og

den paagjældende Pige derefter havde forladt det Sogn, hvori hun tjente,

ikke kan paahvile dette Sogn eller Huusbonden nogen Forpligtelse til at

deeltage i de ved Paagjældendes Sygdom senere foranledigede Udgifter.

I Anledning heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 8de Juli sidstl.,

at selv om en Huusbond og et Tyende blive enige om at hæve Tyendeforhol¬

det paa Grund af Tyendets Sygdom, og Tyendet derefter forlader Tjeneste¬

communen, bliver denne dog, navnlig naar Sygdommen er paakommen

Tyendet efterat Tjenesten er begyndt, pligtig at bære Udgiften ved dettes

Kuur og Pleie indtil Fardag, forsaavidt ikke detie selv eller Huusbonden kan

og bør bære den. Ligesom dette allerede følger af Forholdets Natur, der

tilsiger, at den mellem Huusbonden og Tyendet trufne Overenskomstmaa

blive uden Indflydelse paa deres Retsforhold ligeoverfor Trediemand, eller

in casu Communen, paa den Tid Overenskomsten om Tjenesteforholdets

Ophør indgaaes, saaledes har saavel Cancelliet som Indenrigsministeriet stedse

lagt denne Anskuelse til Grund for lignende Spørgsmaals Afgjørelse (i hvilken

Henseende Ministeriet indskrænkede sig til at henvise til Canc. Skr. 24de Decbr.

1832, 13de August 1833, 6te Mai 1847, Indenrigsm. Skr. 21de August

1849 i Dep. Tid. s. A. S. 830, 8de Febr. 1850 i Dep. Tid. s. A. S. 1003),

ligesom denne Regel nu ogsaa er optagen i den under 10de Mai sidstl. for

Kongeriget emanerede Tyendelov, dens § 34. Som Følge heraf kunde Mini¬

steriet ikke billige Amtets i nærværende Sag afgivne Resolutioner, hvorimod

Tjenestecommunen vilde have at udrede Udgifterne ved den Paagjældendes

Kuur og Pleie samt Begravelse, saafremt hun var død inden Fardag, i Over¬

ensstemmelse med Bestemmelserne i Fdgn. 21de Januar 1844 § 13, imod

Regres til Tyendet eller Huusbonden.

Ordenscapitulet.

Under 2den Septbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt

Generalpostdirecteur, Grev Danneskjold=Samsøe til Nordfeldt, de Kongelige

Ordeners Skatmester, Storkors af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand

at anlægge og bære den ham af Kongen af Preussen tildeelte Ridderdecora¬

tion af den røde Ørns Ordens 1ste Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Comiteret

hos Generalpostdirecteuren, Kammerherre Wedel=Heinen, Ridder af Danne¬

brogsordenen og Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Kongen

af Preussen tildeelte Ridderdecoration af den røde Ørns Ordens 2den Klasse.
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Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Sogne¬

præst for Vesterhæsinge Menighed Claus Becher til Ridder af Dannebrogs¬

ordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Skovfogedtjenesten i Klosterriis paa 1ste

Kronborgske Distrikt. Til denne Tjeneste, som besættes af Finantsmini¬

steriet paa eet Aars Opsigelse, er henlagt en aarlig Løn af foreløbig

250 Rd., Tjenestebolig med c. 18 Tdr. Land, og det anordningsmæssige

Brændselsdeputat. Den tiltrædende Skovfoged har at overtage Boligen til

fremtidig Vedligeholdelse for egen Regning, samt af denne saavelsom af Lod¬

den at svare alle Skatter og Afgifter, ligesom ogsaa i sin Tid at aflevere

saavel Jorden som de paa samme avlede Sæd= og Foderqvantiteter, Alt efter

de derom fastsatte regulative Bestemmelser. Ansegninger, bilagte med Forst¬

og Iagtlærebrev overensstemmende med Kgl. Resolution af 19de Novbr. 1839,

samt Attester for at Vedkommende ere vel øvede i alle de Arbeider, med

hvilke Tilsynet er overdraget Skovfogden, blive inden 4 Uger fra den 2den

Septbr. at indsende til Domainedirectoratet. Det tilføies, at den nu fra¬

trædende Skovfoged har Ret til at vedblive Benyttelsen af Tjenesteboligen

med Jord indtil førstkommende October Flyttetid.

Under Justitsministeriet. En Bestilling som Prøveprokurator i Kjø¬

benhavns Amt, med Forpligtelse til at ansees boende ved Kjøbenhavns Amts

nordre og søndre samt Amager Birkers Thingsted. Opslaaet vacant den

7de Septbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Kirkehvalsø og Sær¬

løse Sognekald i Sjællands Stift. Reguleringssum 958 Rd. Ny Ansæt¬

telse 238 Rd. — Mariager Sognekald i Aarhuus Stift. Reguleringssum

1000 Rd. Ny Ansættelse 250 Rd. — Rise Sognekald paa Ærø. Gammel

Angivelse 498 Rd.

Alle disse tre Kald ere opslaaede vacante den 9de Septbr.

Førstelærer=Embedet ved Svaneke Kjøbstads Borgerskole. Løn 250 Rd.

aarlig, feruden fri Bolig af to Værelser i Skelebygningen og frit Brændsel.

Embedet kan ansøges af theologiske Candidater og Seminarister. Opslaaet

vacant den 7de Septbr.

Søllested Sognekald paa Lolland. Reguleringssum 906 Rd. Ny An¬

sættelse 201 Rd. Opslaaet vacant den 8de Septbr.

Embedet som Præst ved Garnisonsmenigheden i Citadellet Frederiks¬

havn. Reguleringssum 650 Rd. Ny Ansættelse 217 Rd. Opslaaet va¬

cant den 2den Septbr.
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Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Embedet som ordineret Catechet og Ferstelærer ved Faaborg Borger¬

skole. 1) Fast Lon 250 Rd. 2) Følgende Naturalier: 5 Skpr. Rug, 9

Tdr. Byg, 9 Tdr. 6 Skrr. Havre, 1 Fjerding Smør, 3 Favne Brænde.

3) Høitidsoffer af Menigheden. 4) Fri Bolig med et Stykke Havejord.

5) Godtgjørelse for et Stykke Havejord afgivet til Skolens Brug: 10 Rd. —

Embedet svarer Communeafgifter.

Befordringer og Afgang.

Under Udenrigsministeriet. Under 2den Septbr. er Kjøbmand i

Harburg W. Elkan allernaadigst udnævnt til danst Consul i bemeldte By.
Under Finantsministeriet. Under 2den Septbr er Toldoppebørsels¬

controlleur i Ringtjøbing F. Poulsen allernaadigst beskikket til Toldcontrolleur

Svendborg. Unders. D. er Toldcontrolleur i Kjøbenhavn, Krigsraad L. P.i

Hedermann, efter Ansøgning, entlediget i Naade med Pension, samt derhos

aUernaadigst udnævnt til Justitsraad med Rang i Rangforordningens 5te

Klasse Nr. 3. Under 7de s. M. ere Toldassistenterne I. W. Wolff og H. F.

C. Weisbrodt allernaadigst bestikkede til Overvigilanceinspecteurer ved Hertug¬

dømmet Holstens Toldgrændse. Under s. D. er Toldassistent G. A. Albertz

allernaadigst beskikket til Toldoppebørselscontrolleur i Grande i Hertugdøm¬

met Holsten.

Under Justitsministeriet. Under 2den Septbr. er Byfoged og By¬

skriver i Frederikssund, samt Herredsfoged og Herredsskriver i Horns Herred,

Cancelliraad P. Feddersen allernaadigst udnævnt til Justitsraad, med Rang

i 5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen.

Under Kirke= og Underviisnings=Miinisteriet. Under 31te August

er Sognepræst for Kirkehvalsø og Særlose Menigheder i Sjællands Stift

T. E. C. Grove allernaadigst beskikket til Sognepræst for Gadstrup og Syv

Menigheder i samme Stift; Sogneprast for Mariager Menighed C. V.

Boesen til Sognepræst ved Domkirken i Aarhuus samt Stiftsprovst i Aar¬
—Underhuus Stift og Provst for Aarbuus Kjøbstad med Hasle Herred.

6te Septbr. er personel Capellan for Christrup og Hornbek Menigheder i

Aarhuus Stift C. F. C. Reiersen allernaadigst bestikket til Sognepræst for

Fjellerup og Glæsborg Menigheder i samme Stift.

Under Indenrigsministeriet. Under 31te August er der allernaadigst
tillagt Urtekræmmer F. C. Been i Kjøbenhavn Prædikat af Hof=Urtekræmmer.

Under 6te Septbr. er Distriktscommissær, Gjæstgiver Mentz i Gilleleie som

Landvæsenscommissær allernaadigst forundt aabent Brev paa Kammerraads

Rang efter Rangforordningens 7de Klasse Nr. 2. Under s. D. er der

allernandigst meddeelt Premierlieutenant E. C. E. v. Jacobsen Bestalling

som Landmaaler.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 2den Septbr. er Cancellist under Ministeriet for Hertugdømmerne

Holsten og Lauenborg A. v. Rosen allernaadigst beskikket til Fuldmægtig

under samme Ministerium.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Den 16' SeplemberN5I. 1854.

Blandede Efterretninger.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger.

I. Allerunderdanigst Betænkning over Regulativet for

Forretningsordenen i Rigsraadet.

Ifølge Deres Majestæts allerhøieste Befaling har Rigsraadet, i Henhold

til Slutningsbestemmelsen i Forordningen af 26de Juli dette Aar § 18, at

afgive Betænkning over det Regulativ for Forretningsordenen i Rigsraadet

som det har behaget Deres Majestæt foreløbigen at give indtil det kan vorde

fastsat paa den for Behandlingen af Love angaaende Fælledsanliggenderne i

Almindelighed bestemte Maade.

Efterat denne Sag har været Gjenstand for Prøvelse af et Udvalg, og

dernæst været undergiven tvende Forhandlinger i Rigsraadet, overensstemmende

med Forskrifterne i det ovennævnte foreløbige Regulativ, tillader Forsamlin¬

gen sig allerunderdanigst at bemærke, at de i dette Regulativ indeholdte Be¬

stemmelser, i Forbindelse med de Forretningsordenen vedkommende Forskrifter

i den citerede Forordnings §§ 18, 19 og 20, under Rigsraadets nuværende

Sammensættelse turde i det Væsentlige være hensigtssvarende og tilstrækkelige,

hvorimod Forsamlingen vel maa være af den Formening, at andre og til¬

deels bestemtere Regler for Forretningsordenen ville behøves, naar Rigsraa¬

det i sin Tid bliver fuldtalligt ved de Medlemmers Indtrædelse, der, ifølge

Forordningens § 10, blive at vælge af den danske Rigsdag, af Provindsial¬

stænder=Forsamlingerne for Hertugdømmet Slesvig og for Hertugdømmet

Holsten, samt af Hertugdømmet Lauenborgs Ridder= og Landskab, men har

saameget mindre sundet Anledning til nu at fremkomme med Forslag til de



1ne a A'aoo 0ii
yderligere Regler for Forretningsordenen der da maatte gjøres fornødne,

som Forsamlingen har antaget at kunne gaae ud fra den Forudsætning, at

der, naar hine af de enkelte Landsdeles repræsentative Forsamlinger valgte

Medlemmer indtræde i Rigsraadet, vil blive givet Samme Leilighed til der¬

over at udtale sig.

Det er desaarsag, idet Forsamlingen i sidstnævnte Henseende nedenfor

skal fremsætte Forslag til at en udtrykkelig Bestemmelse herom tilføies Re¬

gulativet, kun nogle saa Tillæg og Forandringer, som den fortiden ved en¬

kelte af dettes Paragrapher har troet at burde foreslaae, og hvilke navnligen

sigte deels til at Beslutning om Nedsættelse af et Udvalg til en Sags Prø¬

velse ei allene skulde kunne tages forinden der gaaes over til Sagens fore¬

løbige Forhandling, men ogsaa efterat denne Forhandling allerede er paabe¬

gyndt, dog før dens Slutning, deels til nærmere at bestemme, hvor lang

Tid Ændringsforslag og Forslag til Forandringer i saadanne bør være bragte

til Medlemmernes Kundskab, inden de komme under Forhandling, og ende¬

ligen til at give Medlemmerne Leilighed til nøie at gjøre sig bekjendte med

Affattelsen af Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger, forinden disse,

overensstemmende med Regulativets § 11, i Forsamlingen oplæses.

Med de Modificationer, somForsamlingen saaledes skal tillade sig at

bringe i Forslag, vilde Regulativet for Forretningsordenen i Rigsraadet blive

i sin Heelhed af følgende Indhold:

§ 1.

Præsidenten styrer Forretningernes Gang, modtager alle Meddelelser

til Rigsraadet og forestaaer dets Udfærdigelser. Under Rigsraadets Forhand¬

linger henvendes stedse Ordet til ham.

§ 2.

Vicepræsidenten træder, under Præsidentens Forfald, i hans Sted.

§ 3.

Rigsraadet vælger blandt dets Medlemmer to Sekretærer, hvilket

Valgs Varighed gjælder for den hele Rigsraadssamling. Uden Rigsraadets

Samtykke kan Ingen fritages for at modtage saadant Valg.

Sekretærerne føre Protokollen over Rigsraadets Forhandlinger og deres

Resultat. Ved hvert Mødes Begyndelse forelæses Protokollen for det forrige

Møde, og naar den er bleven ratihaberet, underskrives den af Præsidenten

og Sekretærerne.

Til Medhjælp ved at føre Protokollen kunne af Sekretærerne, i For¬

ening med Præsidenten og Vicepræsidenten, for hver Rigsraadssamling anta¬

ges dertil egnede Mænd udenfor Rigsraadet.
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§4.

Intet Medlem af Rigsraadet kan uden gyldigt Forfald udeblive fra

sammes Møder. Forfaldet anmeldes for Præsidenten og bliver, tilligemed

Grunden til det, af ham at bringe til Rigsraadets Kundskab.

§ 5.

forelagte Sager kan intet Andragende ellerUdenfor de af Regjeringen

Forslag indbringes for Rigsraadet uden af dettes Medlemmer og med dets

Samtykke.

§ 6.

Ingen Sag kan komme underForhandling i Rigsraadet, naar den ikke

forud er, efter foregaaende skriftlig Anmeldelse for Præsidenten, af denne sat

paa Dagsordenen.

§ 7.

Naar en Sag er foredraget i Rigsraadet, og det, forsaavidt den ikke

er forelagt af Regjeringen, først ved Rigsraadets Beslutning er afgjort, at

den skal videre fremmes, tages der Bestemmelse om, hvorvidt der til dens

nærmere Prøvelse skal nedsættes et Udvalg. Beslutning om Nedsættelse af

et Udvalg kan ogsaa tages under den foreløbige Forhandling, der i saa Fald

bliver at udsætte indtil Udvalget har afgivet sin Betænkning.

§ 8.

Enhver Sag skal, hvad enten Udvalg nedsættes eller ikke, undergives

tvende Forhandlinger i Rigsraadet: en foreløbig og en endelig.

§ 9.

Under den foreløbige Forhandling finder ingen Afstemning i Sagen

Sted.

Forsaavidt et Udvalg har været nedsat, maa Udvalgets Betænkning,

i begge Sprog, tre Dage førend den kommer til Forhandling, have været

bragt til Rigsraadets Kundskab; dog kan med Rigsraadets Samtykke Afvi¬

gelse fra denne Frist finde Sted. Forlanges det af noget Medlem ved For¬

handlingens Begyndelse, bliver Betænkningen at oplæse.

Naar Præsidenten finder, at Sagen er moden til at overgaae til ende¬

lig Forhandling, slutter han den foreløbige Forhandling. Dog skal, hvis

noget Medlem andrager derpaa, Spørgsmaalet om Forhandlingens Slutning

afgjøres af Rigsraadet selv.

De Medlemmer, der ønske Ændringsforslag bragte under Afstemning

ved Sagens endelige Forhandling, maae under den foreløbige Forhandling

antyde disse, og senest Dagen efter dens Slutning indgive dem til Præst¬

denten, som drager Omsorg for, at de, i begge Sprog, blive bragte til

Rigsraadets Kundskab senest 24 Timer førend de foretages til Forhand¬
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ling. Forslag til Forandringer i Ændringsforslag kunne fremkomme senere,

dog at det i alt Fald skeer saa betimeligt, at de kunne være bragte til

Rigsraadets Kundskab ved Begyndelsen af det Møde, hvori de skulle be¬

handles.

§ 10.

Den endelige Forhandling maa ikke uden Rigsraadets Samtykke finde

Sted tidligere end tre Dage efter den foreløbige Forhandlings Slutning.

Naar Sagen behørigen er forhandlet, bringer Præsidenten den til Af¬

stemning i den Form, som dens Beskaffenhed og de stedfundne Discussioner

gjøre det fornødent. Afgjørelsen af hvorledes Spørgsmaalene skulle stilles

til Afstemning tilkommer alene Præsidenten, der imidlertid dog, hvor han

finder det hensigtsmæssigt, kan overlade samme til Rigsraadet selv.

§ 11.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger blive efter Stemmegivningens

Resultat at affatte af det Medlem, eller de Medlemmer, til hvem Rigsraa¬

det overdrager det, og derefter at forelægge Præsidenten, der har at foran¬

stalte, at de, affattede i begge Sprog, ligge til Eftersyn af Rigsraadets

Medlemmer 24 Timer førend de foredrages i Forsamlingen.

I de Sager, i hvilke Rigsraadet ikke har besluttende Myndighed, har

Minoriteten Ret til at forlange sin afvigende Mening, tilligemed de Grunde,

hvorpaa den er bygget, optaget i Rigsraadets Betænkning.

Udfærdigelserne, der stedse blive at affatte paa Dansk allene, stiles til

Kongen, og naar de, efter at være oplæste i Rigsraadet, ere blevne bifaldte

af dette eller forandrede i Overensstemmelse med dets Beslutning, under¬

skrives de af Præsidenten og indsendes af ham til Kongen.

§ 12.

Alle Spørgsmaal afgjøres ved Stemmefleerhed, og intet tilstedeværende

Medlem kan afholde sig fra at afgive sin Stemme.

Præsidenten stemmer sidst, og i Tilfælde af Stemmelighed gjør hans

Stemme Udslaget.

§ 13.

Præsidenten, Vicepræsidenten og Sekretærerne have i Forening at for¬

anstalte det Fornødne med Hensyn til Offentliggjørelsen af Rigsraadets

Beslutninger og Betænkninger.

§ 14.

Ministrene, eller hvem Kongen ellers beordrer til at møde i Rigsraa¬

det, tage under Forhandlingerne Ordet, naar de ønske det.

Naar Rigsraadet, i Overensstemmelse med Forordningen af 26de Juli
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1854 § 10, bliver fuldtalligt, skal dette Regulativ paany forelægges Samme

til Betænkning.

I Henhold til det Foranførte indstilles allerunderdanigst:

at det ovenstaaende Regulativ for Forretningsordenen i Rigsraa¬

det maa blive meddeelt allerhøieste Sanction.

Finantsministeriet.

Under 8de September sidstl. har Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Kongeriget Danmark om Udprægning af Fire¬

skillinger:

Ved allerhøieste Resolution af 2den Juli d. A. har Hans Majestæt

Kongen allernaadigst bifaldet, at der udpræges:

Fireskillinger med følgende Præg: paa Adversen Hans Majestæts

Brystbillede med Overskrift: „Fredericus VII. D. G. Daniæ, V. G.

Rex“, og paa Reversen Indskriften: „4 Skilling R. M.“ omgivet af

Egeløv.

Dette bekjendtgjøres herved til almindelig Efterretning, med Tilføiende,

at denne Skillemønt nu vil blive sat i Omløb.

Under s. D. er en lige Bekjendtgjørelse udfærdiget for Hertugdømmet

Slesvig.

Justitsministeriet.

Under 2den August sidstl. er af Justitsministeriet udfærdiget følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Under 7de f. M. har det allernaadigst behaget Hs. Majestæt Kongen at

resolvere, at det i den allerhøieste Resolution af 21de Decbr. 1833, bekjendt¬

gjort ved Cancelli=Circulære af 7de Januar 1834, indeholdte Forbud mod

Flagheisning maa være ophævet, saaledes at det for Fremtiden tillades Alle

og Enhver i Kongeriget at heise Dannebrogsflaget uden Split fra deres

Ciendomme eller Boliger i Kjøbstæderne og paa Landet, og at det ligeledes

for Fremtiden bliver fremmede Magters her bosatte Consuler uformeent sam¬

mesteds at lade deres respective Nationalflag vaie.

Hvilket herved meddeles Hr. (Tit.) til fornøden Efterretning og videre

Bekjendtgjørelse.

Under 12te Septbr. sidstl. er fra Justitsministeriet udfærdiget følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Da Landbrandskadernes Beløb i de to sidstforløbne Regnskabsaar og i
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den første Termin af indeværende Aar betydeligt har oversteget Brandcon¬

tingenternes Beløb i samme Tid, saa at den Underbalance af 133,125 Rd.

33'42 ß., hvormed Landbygningernes Brandforsikkring endte Regnskabsaaret

1891ße, vil kunne ventes med Udløbet af indeværende Maaned at være steget

til over 200,000 Rd., saa er Ministeriet bragt i den Nødvendighed atter

at maatte repartere det Manglende i Medfør af Pl. 5te Septbr. 1827 § 1.

Ved at meddele Hr. (Tit.) Ovenstaaende til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjørelse, skulde jeg, i Lighed med hvad der skete ved Justits¬

ministeriets Circulærer af 11te Febr. 1850 og 23de Aug. 1851, tjenstligst

anmode Dem om behageligst at beordre Amtstuerne i det Dem anbetroede

Amt, i de to førstkommende Brandforsikkringsterminer, nemlig 1ste October

næstkommende og 1ste April 1855, at opkræve de forsikkrede Landbygningers

Brandcontingent med en halv Gang mere, end det ved Pl. 5te Septbr.

1827 befalede ordinære Contingent, saaledes at der i hver af de nævnte

Terminer opkræves 15 ß. af hvert forsikkret 100 Rd., undtagen af de Kir¬

ker, hvoraf der i Medhold af Pl. 27de Septbr. 1839 svares nedsat Brand¬

contingent, af hvilke Contingentet i de samme Terminer bliver at erlægge

hver Gang med resp. 7½ og 3½4 ß. af hvert forsikkret 100 Rd.

Under 13de Septbr. sidstl. er der meddeelt Exam. juris A. Gormsen

Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Odense Amt, med

Forpligtelse til at have Bopæl i Assens.

Under 10de Mai d. A. er der meddeelt Cand. pharm. I. P. V.

Kromayer allerhøieste Bevilling til at drive Apotheket i Nyborg.

Under 7de Juni d. A. er der meddeelt Cand. pharm. V. K. Schiøtz

allerhøieste Bevilling til at drive Løve=Apotheket i Aalborg.

Under s. D. er der meddeelt Cand. pharm. S. J. S. Fischer allerhøieste

Bevilling til at drive Apotheket i Viborg*).

Da følgende Apotheker=Bevillinger ikke tidligere have været optagne i Departe¬*)
mentstidenden, meddeles de her: Under 9de Mai 1848 er der for Apotheker

H. A. Fridsch i Varde udfærdiget allerhøieste Bevilling til at afhænde det ham

tilhørende Filialapothek i Nordby paa Fanø til Cand. pharm. C. A. Helms,

hvilken som Eier maa nedsætte sig der og drive famme som selvstændigt Apo¬

thek; og under 19de Decbr. s. A. er der meddeelt Cand. pharm. O. Hübertz

allerhøieste Bevilling til at drive Apotheket i Brørup Sogn under Ribe Amt.

I Aaret 1849 er der under 1ste Februar meddeelt Cand. pharm. A. N. Benzon

allerhøieste Bevilling til at drive Svane=Apotheket i Kjøbenhavn, og under 20de

April Cand. pharm. H. A. F. Piper allerheieste Bevilling til at drive Hjorte¬

Apotheket sammesteds. Under 15de Marts 1850 er der meddeelt Cand. pharm.
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Ordenscapitulet.

Under 7de Septbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Justitsraad, Dr. med. Johan Samuel Henning i Segeberg til Ridderaf

Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. I Forbindelse med den tidligere Bekjendt¬

gjørelse om Vacancen i Embedet som Byfoged og Byskriver i Nykjøbing

samt Herredsfoged og Herredsskriver i Nørre og Sønder Herreder paa Morsø

(Dep. Tid. Nr. 34 S. 511) bemærkes, at det ved allerhøieste Resolution

af 10de Septbr. d. A. er fastsat, at den, der beskikkes i bemeldte Embede,

skal være pligtig til af Embedets Indtægter at afgive 400 Rd. aarligt, for

efter Justitsministeriets nærmere Bestemmelse at anvendes til saadanne For¬

anstaltninger, hvorved Polititilsynet i hans Jurisdiction kunde styrkes. Ved

at meddele dette til Underretning for dem, som have indgivet Ansogninger

om det nævnte Embede, tilføies, at de, som paa Grund heraf maatte ville

frafalde deres Ansøgninger, ville have at anmelde Saadant for Justitsmi¬

nisteriet inden 14 Dage fra den 14de Septbr. at regne.

Udskrivningschefs=Posten for det 6te Udskrivningsdistrikt (Thisted, Viborg

og Ringkjøbing Amter). Med dette Embede, der ifølge Loven af 23de Marts

1851 besættes ved Constitution, er i Henhold til samme Lovs §4 forbundet

en Gage af indtil 2100 Rd. aarlig og til Contoir= og Reiseudgifter indtil

1200 Rd. aarlig. Ansøgninger om dette Embede kunne indleveres i Ju¬

stitsministeriet i Løbet af 4 Uger fra den 9de Septbr. at regne.

Under Finantsministeriet. Et Toldcontrolleur=Embede i Kjøbenhavn,

hvortil er henlagt en aarlig Gage af 1200 Rd. Opslaaet vacant den 8de
Septbr.

Toldkasserer=Posten i Husum. Aarlig Gage 1500 Rd., og til Con¬

toirhold 500 Rd. aarlig, med Forpligtelse for den, som ansættes i Embedet,

at være de Forandringer underkastet, som maatte allerhøist bestemmes med

Hensyn til de til dette Embede henlagte Forretninger, Lønning og Contoir¬

hold. Caution i anordningsmæssige Effecter 7800 Rd. under Forbehold af

eventuel Forhøielse. Opslaaet vacant den 11te Septbr.

Under Krigsministeriet. I Itzehoe er Posten som 2den Toldassistent

ledig og kan ansøges af Officerer af Armeen under Iagttagelse af de i aller¬

høieste Resolution af 28de April 1842 indeholdte nærmere Bestemmelser. Med

Posten er forbunden en aarlig Gage af 600 Rd. med Adgang til Alderstillæg.

IC. A. G. H. Jacobsen allerhøieste Bevilling til at drive Apotheket i Sæby.
1851 er der udfærdiget følgende allerhøieste Bevillinger for Candidati pharma¬
ciæ, nemlig: under 23de Januar for F. A. Schmiegelow til at drive Apotheket
i Rønne; under s. D. for H. C. Glahn til at drive Apotheket i Sorø; under
22de Februar for I. C. I. Eyndhoven til at drive Apotheket i Middelfart; un¬

for F. I. Langsted til at drive Apotheket i Nestved; og underder 11te Marts

C. A. Jørgensen til at drive Hanherredernes Apothek i Kjettrup18de Septbr. for
Under 19de April 1852 er der meddeelt Cand. pharm. F.under Thisted Amt

L. Friis allerhøieste Bevilling til at drive Apotheket i Kolding. I 1853 er der
under 12te Februar meddeelt Cand. pharm. og Premierlieutenant H. Koefved
allerhøieste Bevilling til at drive Apotheket i Skanderborg, og under 11te Juni

iLotze allerhøieste Bevilling til at drive Løve=ApotheketCand. pharm. E. G.

Odense.
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Befordringer og Afgang.
Under Justitsministeriet. Under 6te Septbr. er den Capitain P. C.

Bluhme, Ridder af Dannebrogen, meddeelte Constitution som Chef for det
6te Udskrivningsdistrikt ophævet.

Under Finantsministeriet. Under 13de Septbr. er dimitteret Pre¬

mierlieutenant af Infanteriets Krigsreserve C. C. V. Steenstrup, Ridder af
Dannebrogen, allernaadigst beskikket til Postmester i Lyngby.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 10de Septbr.

er Cand. theol. J. Johansen allernaadigst beskikket til ordineret Catechet ved

Vor Frelsers Menighed paa Christianshavn. Under s. D. er det allernaa¬

digst bifaldt, at den ved allerhøieste Resolution af 26de Juni d. A. sted¬

fundne Beskikkelse af Sognepræst til Holmum Præstekald og Provst i Søn¬

dermule Provsti H. Jønsson til Sognepræst ved Reykiavik Domkirke under

Islands Sønderamt maa ansees som ikke foregaaet; og er derhos under s. D.

Sognepræst til Stafholt og Hjardarholt Menigheder samt Provst i Myra

Provsti O. Paulsen allernaadigst beskikket til Sognepræst ved bemeldte Kirke.

Under s. D. er der meddeelt allerhøieste Confirmation paa Kaldsbrev for B.

Halldørsson som Sognepræst til Laufai Præstekald inden Thingø Syssel i

Islands Nord= og Østamt. Under 13de s. M. er Cand. theol. F. C. D.

Olesen allernaadigst beskikket til ordineret Catechet ved Bremerholms Menig¬

hed i Kjøbenhavn; Adjunet ved Viborg Cathedralskole, Cand. theol. I. C.
Fabertil ordineret Catechet ved Domkirken i Aarhuus og første Lærer ved
den høiere Drenge=Borgerskole sammesteds.

Under Indenrigsministerier. Under 2den Septbr. er Godsforvalter

ved Lundegaards Stiftelse J. P. Jensenius allern. udnævnt til virkelig Kammerraad.

Under Krigsministeriet. Under 4de Septbr. er charakteriseret Major

i den Kgl. Artilleribrigade A. v. Schultz, Ridder af Dannebrogen, der er

udnævnt til Postmester i Eckernförde, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjene¬

sten. Under s. D. er charakteriseret Major i Cavalleriet J. J. v. Breck¬

woldt, Ridder af Dannebrogen, der er udnævt til Postmester i Aarhuus fra

1ste Octbr. d. A. at regne, meddeelt fra samme Tid Afsked i Naade fra

Krigstjenesten. Under s. D. er Cancellist ved det Kgl. Generalauditoriat for

Landetaten, Auditeur i Armeen T. E. Petersen allerhøist udnævnt til Audi¬

teur ved den 1ste Infanteri=Brigade. Under s. D. er Secondlieutenant i In¬

fanteriets Krigsreserve A. E. v. Colding, efter Ansøgning, meddeelt Afsked
i Naade af Krigstjenesten.

Under Marineministeriet. I Anledning af at Generalkrigscommissær

Kinch, Directeur for Marineministeriets Revisions=Bureau, den 14de Septbr.

d. A. har tjent Marinen i 50 Aar, har det behaget Hs. Majestæt Kongen

allernaadigst at tilkjendegive Generalkrigscommissæren Sin allerhøieste Naade

og Tilfredshed med hans 50aarige, indsigtsfulde og troe Virken i Marinens

Tjeneste, og som et allerhøieste Beviis herpaa allernaadigst at tillægge ham

Rang efter Rangforordningens 2den Klasse Nr. 5.

Under 5s. Majestæt Kongens Kabinetssekretariat. Under 13de
Septbr. er Assistent i Hs. Majestæts Kabinetssekretariat og Privatsekre¬

tariat, Sekretær H. Kjeldsen allernaadigst udnævnt til Registrator og Can¬

cellist i bemeldte Sekretariater.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariemenisdivenven,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 23“ SeplemberN52. 1854.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

I et til Indenrigsministeriet igjennem Justitsministeriet indkommet An¬

dragende var der forespurgt:

1) hvorvidt en Sognefoged er pligtig at have Opsigt med, at den Vei¬

fyld, som leveres til de mindre Landeveie enten, efter foregaaende Lici¬

tation, af de paagjældende Entrepreneurer, eller af underhaanden dertil

leiede Folk, er forsvarlig baade hvad Qvalitet og hvad Qvantitet an¬

gaaer, og i bekræftende Fald hvilket Ansvar der paaligger Sognefogden,

saafremt vedkommende Veiinspecteur eller Opsynsmand finder Mangler,

som skulle afhjælpes;

hvorvidt en Sognefoged overhovedet i andre Tilfælde end det i Fdgn.2)

29de Septbr. 1841 § 11 in sine omhandlede har Noget med Vei¬

arbeidet paa de mindre Landeveie at bestille¬

hvor vidt en Sognefogeds Forpligtelse og Ansvar strækker sig ifølge de3)

i nysnævnte § 11 brugte Udtryk: „samt derved paasee Alt, hvad der

hører til god Orden“; om han nemlig kun skal have Opsigt med, at

enhver Arbeider og ethvert Kjørebud arbeider og forholder sig tilbør¬

ligt, eller om han tillige skal have Opsyn med og være ansvarlig for,

at alt Arbeidet udføres ordentligt og godt;

hvorvidt en Sognefoged er pligtig at foretage eller lade foretage nogen4)

Beregning angaaende det, som enhver Jordbruger i Sognet i Forhold

til sit Hartkorn har at udrede til det Offentlige enten in natura eller

i Penge, saasom til Veie, Jordemoder m. v.;
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5) om det er tilstrækkeligt, at Tilsigelser til Kjørsler eller Gangdagsarbeide

at præstere enten in natura eller med Penge til det Offentlige forkyn¬

des, saaledes som med Hensyn til Stævninger er foreskrevet, paa Yder¬

nes Bolig for dem, som sig der opholde, og, hvis Ingen er tilstede, for

nærmeste Nabo, eller om Sognefogden er pligtig at tilsige den Paa¬

gjældende personligt paa det Sted, hvor han opholder sig udenfor sin

Bolig, saalænge han kun endnu er i Sognet;

6) hvorvidt der tilkommer en Sognefoged nogen Betaling for at afholde

Registrerings= og Vurderingsforretninger efter Huusmænd og Inderster;

samt

7) hvorvidt en Sognefoged er berettiget til Vidnegebyr i Anledning af

afholdende Skiftesamlinger, hvorved Arv i Overensstemmelse med Fdgn.

21de Mai 1845 § 19 bestemmes allene efter den Længstlevendes Op¬

givelse af Boets Værdi.

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet under 26de Mai sidstl.

igjennem vedkommende Amtmand:

ad 1) at da der i det paagjældende Amt er ansat Veibetjente, som føre

Tilsyn med det Arbeide, der udføres paa de mindre Landeveie efter Licitation,

og som have at paasee, at Licitations=Conditionerne overholdes, og da Ar¬

beidet først betales, naar det er forsvarligt udført, skjønnede Ministeriet ikke,

at Sognefogden kan være pligtig at have Opsigt med det liciterede eller

bortaccorderede Arbeide; medens derimod, naar Arbeidet udføres in natura

Fdgn. 29de Septbr. 1841 § 11 in fine maa blive Rettesnor for Sogne¬

fogden;

ad 2) at Sognefogden, efter hvad under Nr. 1 er anført, ikkun har

at føre Tilsyn med Arbeidet i det Tilfælde, at samme udføres in natura;

ad 3) at Omfanget af Sognefogdens Forpligtelser, naar Arbeidet ud¬

føres in natura, nærmere maa bestemmes efter Fdgn. 13de Decbr. 1793

§70, men at, da den i Slutningen af Fen ommeldte Betaling maa ansees

som Vederlag for det ham paalagte Regnskabsvæsen, maa Betalingen i Hen¬

hold til den i Rentekammerskrivelse af 11ie Juni 1836 ommeldte allerhøieste

Resolution af 25de Novbr. 1826 bortfalde, naar han intet Regnskab har;

samt at hvad angaaer Sognefogdens Ansvar, naar han ikke opfylder sine

Pligter, maae Bestemmelserne i bemeldte Forordnings § 71 komme til An¬

vendelse;

ad 4) at en saadan Forpligtelse ikke kan antages at paahvile Sogne¬

fogden;

ad 5) at Iagttagelsen af det med Hensyn til Stævninger Foreskrevne

ikke er nødvendig, naar Sognefogden ikkun bruger en saadan Fremgangs¬
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maade, at tilstrækkelig Vished haves for, at den Paagjældende er kommet til

Kundskab om det, hvorom han skal underrettes¬

ad 6 og 7) at Justitsministeriet, under hvis Ressort disse Spørgsmaal

henhøre, havde anmodet Indenrigsministeriet om at tilkjendegive Andrageren,

at vedkommende Boer ikke kunne belastes med nogen Godgjørelse til Sogne¬

fogden for de under Nr. 6 ommeldte Forretninger, hvis Udførelse iøvrigt

ikke kan paalægges ham af Skifteforvalteren, samt at Sportelreglementet

af 22de Marts 1814 § 152 ogsaa maa være anvendeligt i det under Nr. 7

berørte Tilfælde.

I Anledning af at en Amtmand havde begjært Indenrigsministeriets

Resolution med Hensyn til et opkastet Spørgsmaal, om Flodemaal ved Vand¬

møller og lignende Anlæg ved de mindre Vandløb skulle sættes efter offent¬

lig Foranstaltning og saaledes være det Offentliges Control undergivne, sva¬

rede Ministeriet under 20de Juni sidstl., at bemeldte Spørgsmaal maatte

besvares benægtende.

En Amtmand havde, næst at indberette til Indenrigsministeriet, at han paa

en fra Formanden for N. N. Sogneforstanderskab modtagen Meddelelse om at

være forhindret fra at overtage de ham som valgt Formand for bemeldte Sog¬

neforstanderskab paahvilende Pligter, deels formedelst Sygdom, deels fordi han

agtede at foretage en Reise, havde resolveret, at det opkastede Spørgsmaal i

Henhold til Fdgn. 13de Aug. 1841 § 10 henhørie under Sogneforstanderskabets

Afgjørelse med Recurs til Amtsraadet, til Ministeriets Bestemmelse indstillet en

derpaa fra Formanden modtagen Skrivelse, hvori Sidstnævnte remonstrerede

imod den af Amtet afgivne Resolution og derhos anmeldte, at ingen Sager

Forstanderskabet vedkommende vilde blive expederede af ham, saalænge hans

Sygdøm varede, samt at han, saasnart denne maatte ophøre, agtede at reise

bort paa nogen Tid uden at iagttage Videre, end ved Afreisen at sam¬

menkalde Forstanderskabet til et Møde og underrette det om den.

I denne Anledning har Ministeriet, som med Amtmanden fandt, at det

omhandlede Spørgsmaal hørte under Sogneforstanderskabets egen Afgjørelse

med Recurs til Amtsraadet eller eventuelt, hvor der maatte være periculum

in mora, til Amtmanden som dettes Formand, i Skrivelse af 23de Februar

sidstl. svaret, at den Paagjældende vilde være at betyde, deels at han selv

vilde have at anmode Sogneforstanderskabet, hvem det tilkom at afgjøre,

hvorvidt Omstændighederne talte for hans midlertidige Fritagelse for de med

Formandsposten forbundne Forretninger samt, i bekræftende Fald, hvorledes

disse da vilde være at bestride, om at træde sammen og at tilstille samme
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sit Andragende om en saadan Fritagelse, deels at han, hvis han ikke uopholdelig

foranstaltede det til Sagens Ordning saaledes Fornødne, vilde ved Tvangsmulkter

efter Amtmandens nærmere Bestemmelse blive tilholdt at efterkomme de ham i

hans ovennævnte Stilling paahvilende Pligter samt eventualiter endog kunne

paadrage sig justitiel Tiltale til Straf og Undgjældelse for udviist Pligtforsøm¬

melse og Ulydighed mod Øvrighedens Befalinger. Ministeriet tilføiede der¬

hos at under det i ovenmeldte Øiemed stedfindende Sogneforstanderskabs¬

Møde, som oftnævnte Formand, selv om hans Helbredstilstand tillod det,

ikke kunde overvære, vilde det ældste Medlem, efter Analogien af Fdgn. 13de

August 1841 § 11, have at fungere som Formand, forsaavidt Forstander¬

skabet ikke maatte foretrække at vælge en Formand til at lede denne enkelte

Forretning.

I Anledning af en fra Eieren af N. N. Hovedgaard indsendt Besvæ¬

ring over, at vedkommende Sogneforstanderskab havde nægtet ham Sæde i

samme i den nævnte Egenskab, paa Grund af at han ikke paa Hovedgaarden

havde thinglæst Skjøde, lod Indenrigsministeriet ham ved Skrivelse af 4de

Mai d. A. til Amtet, hvis Yttringer Man havde indhentet, tilkjendegive, at

Man med Amtet maatte være enig i, at der ikke tilkom ham den af ham

paastaaede Ret til som Eier af fornævnte Hovedgaard at tiltræde Sognefor¬

standerskabet, saalænge han ikke havde thinglæst Skjøde paa Eiendommen.

En Amtmand havde forelagt Indenrigsministeriet et af Sogneforstan¬

derskabet for N. N. Sogne indgivet Andragende hvori anholdtes om Re¬

solution for hvorvidt bemeldte Sognes Fattigvæsen var pligtigt at udrede

Omkostningerne ved den der forsørgelsesberettigede Dreng N. Ns. Kuur og

Pleie eller om disse burde refunderes det af Fattigvæsenet i N. N. Kjøbstad,

hvor Paagjældende havde været anbragt i Lære.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 24de Mai sidstl.,

at det vel med Amtmanden maatte være enigt i, at Reglerne om Tjeneste¬

tyendes Kuur i Almindelighed ere anvendelige paa Læredrenges, hvad og

saavel af det Kgl. Danske Cancelli i Skrivelse af 14de August 1832 som

af Indenrigsministeriet tidligere er antaget, men at dette dog ikke kan strække

sig videre end Forholdets Natur tilsteder. Da der nu ikke for Læredrenge

som for Tyende gives bestemte Skiftetider, og deres Forpligtelse imod Lære¬

mesteren altsaa ei heller, som i Tyendeforholdet, kan hæves ved Opsigelse, ville

de Bestemmelser, der gjælde om Udstrækningen af Communens Forpligtelser,

hvad Tiden angaaer, ikke ligefrem kunne anvendes paa Læredrenge, naar

Læremesteren ikke udtrykkelig ved Contracten har underkastet sig samme, hvil¬
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ket ikke in casu var Tilfældet. Om nu derfor Mesteren eller Arbeidsherren,

og, hvis han mangler Evne, Opholdscommunen, vel maa bære Udgifterne

ved Kuren, saalænge Læreforholdet staaer ved Magt, kan hans Forpligtelse

dog ikke strækkes ud over dette, da der ikke her som i Tyendeforholdet haves

en lovbestemt Tid, til hvilken det staaer i de Paagjældendes Magt at hæve

Forholdet, og af samme Grund kan heller ikke Opholdscommunens Forplig¬

telse til udover Læreforholdets Bestaaen at bære Kuuromkostningerne strække

sig videre end til 6 Uger af det løbende Aar, og dette endda kun under For¬

udsætning af at Læredrengen har opholdt sig der i 3 Maaneder og Syg¬

dommen er begyndt inden Læreforholdet ophørte. Ministeriet fandt derfor,

at i nærværende Tilfælde den paagjældende Kjøbstadcommune, efterat Mesteren

havde hævet Contracten, kun havde at bære Udgifterne ved Paagjældendes Kuur

i 6 Uger, regnet sra den Tid Faderen henvendte sig til Forsørgelsescommu¬

nen; men Ministeriet maatte dog forøvrigt hertil føie, at det maatte staae sidst¬

nævnte Commune frit for at faae afgjort ved Domstolene, hvorvidt Mesteren

havde været berettiget til eensidig at hæve Contracten, og at, hvis Domstolene

besvarede dette Spørgsmaal benægtende, vilde Spørgsmaalet om den paagjæl¬

dende Kjøbstads Fattigvæsens Forpligtelse i den omspurgte Henseende ogsaa

stille sig anderledes.

I et med Amtets Erklæring til Indenrigsministeriet indkommet Andra¬

gende havde Sogneforstanderskabet for N. N. Pastorat anholdt om Ministe¬

riets Resolution for, hvor Fruentimmeret N. N., som den 12te Mai 1830

var født udenfor Ægteskab i bemeldte Pastorat under Moderens forbigaaende

Ophold sammesteds, skulde ansees forsørgelsesberettiget, idet Forstanderskabet,

med Paaberaabelse af Indenrigsm. Skr. af 27de August f. A. (Dep. Tid.

S. 910—11), udtalte den Formening, at der, uanseet at Paagjældende

var født før Emanationen af Plakat 15de Mai 1839, i nærværende Tilfælde

ikke burde tages Hensyn til det naturlige Fødested, men til det, hvor Moderen

paa Fødselens Tid var forsørgelsesberettiget.

I Anledning heraf svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 24de Mai

sidstl., at da Moderen paa den Tid, Paagjældende fødtes, ikke, som Tilfældet

var i den berørte under 27de August f. A. afgjorte Sag, var under Fat¬

tigforsørgelse eller havde fast Hjem, ialtfald ikke i Kongeriget, var Ministeriet

med Amtet enigt i, at det forommeldte Pastorat i Trangstilfælde vilde have

som Fødecommune at forsørge det ommeldte Fruentimmer, indtil hun maatte

andetsteds erhverve Ret til Fattigforsørgelse.
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Justitsministeriet.

Da under den ifjor i Kjøbenhavn og flere Provindskjøbstæder herskende

Choleraepidemi en Cholerapatient den 19de Juli ankom til N. N. Kjøbstad,

og Sygdommen saaledes kunde befrygtes at ville gribe videre om sig samme¬

steds, tog Byens Sundhedscommission under Overveielse at indrette et sær¬

ligt Cholera=Lazareth, og i et Møde den 21de s. M. vedtog den hertil at

benytte en Communen ikke tilhørende offentlig Skolebygning, deels fordi

denne fortrinlig egnede sig til dette Brug og intet andet passende Locale

vidstes, deels fordi bemeldte Skolebygning dengang stod ledig og, da det

kunde ventes at Skolen snart vilde ophøre med sin Virksomhed, maatte an¬

tages fremdeles at ville blive disponibel. Efterat Skolens Forstander havde

protesteret imod den tagne Beslutning, men denne var bleven billiget af ved¬

kommende Amtmand, indfandt Byens Politimester, der tillige var Medlem

af Sundhedscommissionen, sig den 25de Juli i Skolens Bygning og tog

foreløbig nogle Localer i Besiddelse, hvor der endnu samme Aften indlagdes

endeel Cholerapatienter. Om den saaledes iværksatte Besiddelsestagelse af

bemeldte Skolebygning gjorde Amtet derefter Indberetning til Ministeriet for

Kirke= og Underviisningsvæsenet, ved hvilken Leilighed det bemærkede, at Com¬

missionens Fremgangsmaade muligen ikke i Eet og Alt kunde bifaldes, men

at det dog under de tilstedeværende Forhold i sig selv maatte ansees for det

Hensigtsmæssigste, at den nævnte Skole var bleven tagen i Brug i det om¬

handlede Øiemed, baade fordi Bygningens Beliggenhed gjorde den fortrinlig

skikket dertil, og fordi den, som ovenfor anført, dengang stod ledig og maatte

antages fremdeles at ville være disponibel.

Ved at meddele Justitsministeriet det saaledes Passerede bemærkede

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, at Sundhedscommissionen

under denne Sags Behandling havde lagt saadanne Forestillinger om sin

Myndighed for Dagen, at det turde være fornødent at gjøre den opmærksom

paa det Urigtige heri; og idet Ministeriet i denne Anledning henstillede

det videre Fornødne til Justitsministeriet, tilføiede det derhos specielt at

naar Politimesteren i sin afgivne Erklæring havde paaberaabt sig, at man

ogsaa i Kjøbenhavn havde benyttet Skolebygninger til Cholera=Lazarether,

var Forholdet et ganske andet end i nærværende Tilfælde, eftersom det kun

havde været de Communen tilhørende Skolebygninger, der i Kjøbenhavn vare

blevne saaledes brugte og dette var her heller ikke skeet uden Samtykke af

de Autoriteter, hvorunder Skolevæsenet henhører,

Foranlediget heraf tilskrev Justitsministeriet under 12te November

f. A. vedkommende Amt, at man ikke kunde billige den af Sundhedscom¬

missionen i det omhandlede Tilfælde brugte Fremgangsmaade. Vel maatte
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Justitsministeriet antage, saaledes som udtalt i dets Skrivelse af 20de Sep¬

tember 1850 (Dep. Tid. for 1851 S. 919), at der kan gives Tilfælde, i

hvilke Øvrigheden, naar det, under en udbrudt Choleraepidemi, for at fore¬

bygge dennes videre Udbredelse og ufornødent Samqvem med de Syge eller

af andre sanitære Hensyn findes uundgaaeligt, at de af Sygdommen An¬

grebne indlægges i et særskilt Hospital, kan være beføiet til, endogsaa imod

vedkommende Eieres og Beboeres Ønske, at sætte sig i Besiddelse af det

dertil fornødne Locale; men Anvendelsen af en saa indgribende Forholdsregel

kan paa ingen Maade være tilladt, naar der ikke foreligger en virkelig og

afgjort Nødvendighed i saa Henseende, og det maa derfor være en Betin¬

gelse, deels at Communen ikke selv har Raadighed over nogen Bygning, som

om end med Opoffrelser i andre Retninger, kan benyttes til det paagjældende

Øiemed, deels at ingen saadan Bygning er at erholde ved mindelig Over¬

enskomst for en rimelig Betaling. At nu disse Forudsætninger i nærværende

Tilfælde havde været tilstede, var aldeles ikke godtgjort, og navnligen saaes

det ikke, at der var gjort nogetsomhelst Forsøg paa at erholde et Locale til

Disposition ved frivillig Overdragelse, uagtet det dog neppe kunde paatviv¬

les at der jo i den omhandlede Kjøbstad maatte findes flere Bygninger,

som i og for sig kunde have været tjenlige til Lazareth, og som man derfor

ifølge Forholdets Natur, naar de vare at faae ved mindelig Overenskomst,

maatte lade sig nøie med, om de end maaskee kunde være noget mindre be¬

qvemme end den eller de, der kun vare at erholde ved tvingende Foranstalt¬

ninger. Sundhedscommissionen havde isærdeleshed ogsaa ganske forsømt,

inden den skred til at sætte sig i Besiddelse af Skolebygningen, at henvende

sig til den Autoritet, under hvilken Bygningen sorterede, for at erfare, om

samme vilde samtykke i den tilsigtede Benyttelse, hvilket allerede efter det

Anførte ikke burde være forbigaaet, selv om det forudsattes, at Commissio¬

nen, naar Begjæringen ikke blev indrømmet, kunde have været berettiget til

at gjøre sin Fordring gjældende ved Tvang. En saadan Berettigelse antog

Justitsministeriet imidlertid ikke at kunne tilkomme Commissionen, hvor der

handledes om en til et offentligt Øiemed bestemt og under en udenfor al

Forbindelse med Communen staaende Administrationsgreen henhørende Byg¬

ning, eftersom de locale Sundhedsautoriteter i Collisionstilfælde af denne

Art ingenlunde kunne være competente til at veie Betydningen af de for¬

skjellige offentlige Interesser, som derved komme i Betragtning. I Alminde¬

lighed turde der gjøres Regning paa, at vedkommende Bestyrelser under paa¬

trængende Omstændigheder med Beredvillighed vilde imødekomme slige Be¬

gjæringer, saavidt det kunde skee uden overveiende Skade; men saameget

mindre burde der kunne være Spørgsmaal om nogen Beføielse til at an¬
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vende Tvang, hvorimod den underordnede Sundhedsautoritet, naar Samtykke

var blevet nægtet, og der ingen anden Udvei vidstes til at afhjælpe Trangen

til et Sygelocale, maatte indskrænke sig til at andrage Sagen for Justits¬

ministeriet, som da vilde have at bedømme, om noget videre Skridt kunde

være at foretage; og da enhver Commune, saasnart en Choleraepidemi er

udbrudt paa noget Sted her i Landet, vil have al Opfordring til at for¬

berede sig paa dens mulige Komme, vilde der heller ikke let mangle Tid til

at gaae denne Vei.

Hvad iøvrigt den i nærværende Tilfælde omhandlede Skolebygning sær¬

lig angik, yttrede Ministeriet, at der vel, med særdeles Hensyn til at Sko¬

lens Nedlæggelse var nærforestaaende, havde været Grund til at vente, at

vedkommende Bestyrelse vilde indvilge i, at den toges i Brug til Cholera¬

Lazareth, og Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet havde ogsaa i

sin Skrivelse til Justitsministeriet erklæret, at der fra førstnævnte Ministe¬

riums Side ikke havdes Noget imod, at den omhandlede Skolebygning, efterat

Skolen dengang allerede var nedlagt,benyttedes til det nævnte Brug, dog

at den efter denne Afbenyttelse sattes i samme Stand som forhen og at der

gaves vedkommende Fond Erstatning for de Samme ved Bygningens Besid¬

delsestagelse paaførte Udgifter; men dette kunde dog ikke være nogen tilstræk¬

kelig Retfærdiggjørelse for den brugte Fremgangsmaade, og paa den af Kirke¬

og Underviisnings=Ministeriet dertil givne Anledning, samt da lignende Til¬

fælde kunde møde i Fremtiden maatte Justitsministeriet gjøre opmærksom

paa, at Sundhedscommisstonen ved den herommeldte Leilighed havde gjort

en mindre rigtig Brug af sin Myndighed.

I Anledning af at en Retsbetjent havde nægtet at meddele en af ved¬

kommende Toldoppebørselscontrolleur reqvireret attesteret Afskrift af Doms¬

conclusionen i en Bissekræmmersag, begjærte Generaldecisoratet for det indi¬

rekte Skattevæsen Justitsministeriets Yttringer meddeelte om, hvorvidt det

maatte paaligge bemeldte Retsbetjent at udfærdige den omhandlede Afskrift.

I Gjensvar herpaa yttrede Justitsministeriet i Skrivelse af 20de Decbr.

f. A., at det med Generaldeciforatet maatte være enigt i, at Retsbetjenten i

Henhold til Forordningen angaaende det offentlige Kasse= og Regnskabsvæsen

i Almindelighed af 8de Juli 1840 § 29 var pligtig til uden Betaling at

meddele den omhandlede Afskrift, naar den af vedkommende Oppebørselsbe¬

tjent reqvireredes for at afbenyttes som Regnskabsbilag.
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Extract

af de danske Landbygningers Brandforsikkrings=Regnskab

for Aaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854.

Rd. 6.Indtægter.

A. Overført fra forrige Regnskabsaar:

1. Kassebeholdning den 31te Marts 1853 84,673. 8412.

2. Contingent=Restancer 2,463. 374.

Heri er kommet til Afgang for en

Bygning, som i nogle Aar ikke

har existeret 2. 18.
* * * * * *

men derimod tilkommen

ifølge Revision ... 59.—1. 55.

tilbage 2,461. 784.
3. Andre Restancer.

a. Refusion fra Kjøbstædernes Brandforsikkring af

Sammes Andeel i Administrationsomkostnin¬

gerne for Forsikkringsaaret 18º763. * 1,924. 48.
b. og Erstatning for et tabt og et efterfordret Brand¬

contingent * * * * * * * * * * 19. 66.

B. Fra 1ste April 1853 til 31te Marts

1854 er falden følgende Indtægter.

4. Brandcontingent for Forsikkringsaarets 1ste Termin

nemlig:

819. 92.3,145,350 Rd. a 24 ß.af

—607,770 — a 5 316. 524.

og —169,033,600 — a 10— 176076. 64.

eller af 172,786,720. Rd. tilsammen
* * * * * * 177,212. 304.
2den Ter¬5. Brandcontingent for Forsikkringsaarets

min, nemlig:

af 852. 47.3,273,560 Rd. 2 24 ß.
—568,670 — 4 5 296. 174.

— a 10— 180,013. 62.og —172,813,100

*
eller af 176,635,330 Rd. tilsammen

* * 181,162. 304.
i6. Indfriet af den i Rønnebæksholms Hovedgaard

Præstø Amt prioriterede Kapital i Juni Termin 1853 12,500.

7.Renter af Forsikkringens active Kapitaler a 4 pCt. 4,586.

8. Laan hos Nationalbanken. * * * * 70,000.
9. Refusion fra Kjøbstædernes Brandforsikkring:

a. i Overensstemmelse med Kgl. Resolution af 31te

Octbr. 1820 for de begge Forsikkringer i Aaret

1891 vedkommende Administrationsomkostnin¬

1,934. 52.*ger * * * * * *

5. 22.b. og for Portoudgifter
1,939. 71.

Transport 536,480. 724.
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10. Refunderede Gageforskud*

11. Ifølge forskjellige Domme, hvorved Forstkkringen var

tilkjendt 8,669 Rd. 24 ß. i Erstatning for Brand¬

stiftelser, er udlagt hos Vedkommende

For Rudera, solgte ved Auction12.
* * * * *

13. Extraordinær Indtægt, tildeels fremkommen ved Op¬

krævning af Brandcontingentets Brøkskillinger ..

14. Til offentlige Kasser er i Aarets Løb bleven inde¬

holdt i Branddirecteurers Gager
* * *

15. Ved nogle Amtstuer er bleven overført fra Kjøbstæ¬

dernes Brandforsikkring 14,107. 774.
og ved Justitsministeriets Kasserer94. 89.

tilsammen

16. Forskjellige Kasser have i Aarets Løb modtaget Re¬

misser til Beløb

C.Af nedenstaaende Udgifter var den 31te

Marts 1854 ikke kommen til Udbetaling:

Branderstatninger:3.

1. som vare anviste, men ikke blevne affordrede, ialt

64,365. 39.

2. hvis Anviisning beroede paa Cor¬

respondence eller Reqvisition .. 26,294. 48.

3. og som endnu ikke vare forfaldne

til Anviisning.
* * * * * * * 121,715. 42.

tilsammen

b.Bygningshjælp* * *
* *

Godtgjort BrandpræmieC. * * * * * * * * * *

d. Administrationsomkostninger

1. Gager og Pensioner * 754. 56.* * * * *

2. Indkassationsgebyr
*

938. 4.

3. Udgifter i Anledning af Omtaxationer 14. 68.

4. Udgifter til Protokoller.* 41. 56.
* * *

5. Portoudgifter 4. 95

tilsammen

c. Underbalance ved Randers Amtstue. 60. 334
og ved Veile Amtstue

* * *
33.* * * 281.

tilsammen
* * *

Summa

Udgifter.

A. Overført fra forrige Regnskabsaar:

Branderstatninger:

a. som vare anviste, men den 31te Marts 1853

henstode uaffordrede

Transport 1

Rd.6.

536,480. 274.
423. 42.

1,950. 204.

71. 388.

8535.

854. 44.

14,202. 704.

333,207. 29.

212,375. 33.

635.

17. 65.

1,753. 37.

93. 613.

1102066. 281.

70,885 50.

70,885. 50.
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Rd. ß.

Transport 70,885. 50.

b. som beroede paa Anviisning .. 157,150. 39.

Paa dette Beløb blev i 1894,

afskreven

1. som ikke anordningsmæssig an¬

vendt en Resterstatning fra

184. 2,011.
* * * * * * *

2. og som bortfalden ved

at en for total be¬

regnet, Brandskade

senere blev erklæret

kun at have været
70.partiel

tilsammen 2,081.

155,069. 39.

2. Anviist men den 31te Marts 1853 uaffordret

Bygningshjælp 227.
* * *

formeget be¬3. Uaffordret Godtgjørelse for tidligere
25. 48.talt Brandcontingent * * * * *

2,904. 68.4. Uaffordrede Administrationsomkostninger

Herpaa er blevet afskrevet et frafal¬
19.det Portobeløb paa

2,904. 49.

Derimod er, ifølge en Revisionsbemærk¬

ning til forrige Regnskab, det Amts¬

forvalterne herunder beregnede Ind¬

kassationsgebyr forøget med.. 10.

2,914. 49.

2. 554.5. Underbalance ved en Amtstue den 31te Maris 1853

B. I Forsikkringsaaret er falden følgende

Udgifter.

Erstatning for afbrændte i Brandkassen forsikkrede6.

Landbygninger

a. vedkommende Regnskabsaaret 18961 368,036. 43.

b. og efterførte fra 18°3 5,256.
* * * * * *

tilsammen 373,292. 43.

Heri blev decourteret for Rudera

som overtoges af vedkommende

11,590. 12.Brandlidte

361,702. 31.tilbage

Tilbagebetalt Nationalbanken Resten af det hos7.

40,000.Samme i 1849 modtagne Laan

3,329. 48.8. Renter af Indlaan

Godtgjort forskjellige Interessenter formeget erlagt9.

14. 61.Brandcontingent*

Transport . 634,170. 884.
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10. Bygningshjælp i Henhold til Plakaterne af 8de De¬
cember 1809 og 22de April 1817 tilstaaet 44

Brandlidte, hvoriblandt 22 Gaardmænd, med

11. Gageforskud tilstaaet en Branddirecteur .

Extraordinær Udgift, tildeels Tab af Brøkskillinger12.

ved Contingentets Opkrævning

Til forskjellige offentlige Kasser indbetalt for Brand¬13.

directeurer
* * *

I Aarets Løb er Kjøbstædernes Brandforsikkring14.

bleven refunderet for Overførseler.

15. Ved Kasserne kom til Udgist, som i Aarets Løb

remitteret andetsteds hen
* * * * * * * * *

Administrationsomkostninger16.

25,315.Gager * * * * *

hvorpaa i Overensstemmelse

med Lov af 4de Jan. 1854

faldt som Dyrtidstillæg 153

25,468.

Pensioner * * * * 2,293. 24.

Politi forGodtgjørelse til Kjøbenhavns

Tilsyn med Brandvæsenet paa Kjø¬

benhavns Broer 200.

Indkassationsgebyr til Amtsforvalterne i

Henhold til Kgl. Resol. af 17de Ja¬

nuar 1805:

for 1ste Termin 1894 2,091. 9.

2den 2,120. 54.

4,211. 63.

Udgifter i Anledning afOmtaxationer 132. 52.

— til Protokoller. 256. 89.* *

Porto og andre Udgifter ved Pengefor¬

sendelser 254. 12.
* * * * * * * * * *

Bogtrykkerudgifter 113. 38.
* * * * * * * * *

Bogbinderudgifter 167. 32.* * * * * * * * * *

Love, Reskripter o. desl. 12. 32

Foliopenge til Nationalbanken 8.* *
* * i)

tilsammen
* *** *

C. Af foranstaaende Indtægter stod til

Restance den 31te Marts 1854:

Brandcontingent

a. fra foregaaende Regnskabsaar 11. 304

b. vedkommende 1ste Termin 189ß 203. 58.

— 2448. 264c. og 2den

ialt
* * * *

1854.D. Kassebeholdning den 31te Marts

Summa

—

Rd. ß.

634,170. 884.

2,971.

200.

7 154.

810. 46.

14,202. 704.

333,207. 29.

33,117. 54.

2,663. 19.

80,722. 90,4.
SLiGB o6l. 2X
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— — — 7Rd.
Status den 31te Marts 1854.

Activer.

Prioritetsobligationer 82,500.

nemlig med Pant i Rønnebæksholms Hovedgaard i

Præstø Amt 50,000* * *

og i Troiborg Hovedgaard m. m. i Ribe Amt. 32,000.

82,000.
20,400.Kongelige uopsigelige Obligationer* *

6,000.Creditkasse=Obligationer * *
—(22.Contant Beholdning 80 90,4.* * * * * * * * * *

Brandcontingent=Restancer 19.2,663.* * * *

50.Urefunderede Gageforskud 255.** * * * * * * * * * * * *

152,883.Underbalance 253.

344944.Summa Ei
Passiver.

130,000.For Indlaan *

nemlig til Kjøbstædernes Brandforsikkring . 60,000.

og til Nationalbanken* * *
70,000.

130,000.
9o 64,365.Uaffordrede Branderstatninge: 39.

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

Uaffordret Bygningshjælp 635.

17. 65.Uaffordret Godtgjørelse for formeget betalt Brandpræmie

1,753. 87.Uaffordrede Administrationsomkostninger.

Uanviste Branderstatninger. 148,009.90.
*

Til Livsforsikkringsanstalten, som indeholdt i Branddi¬

recteurers Gager til Dækning af i 189t5 forfaldne
69.34.Præmier* *

93. 613.Underbalance den 31te Marts 1854 ved to Amtstuer.

344,944. 883.Summa

General=Balance.

Forsikkringen havde den 31te Marts 1853 en Under¬

120,740. 6414.derbalance af .*

og er efter Vindens og Tabens Conto til 31te
32,142. 562.Marts 1854 gaaet tilbage

12 8G. 23.Summa

Krigsministeriet.

Under 17de Septbr. sidstl. er fra Krigsministeriet udfærdiget følgende
Circulære:

Naar Værnepligtige, som ere afleverede til en Troppeafdeling i Hen¬

hold til Værnepligtslovens § 25, 2det, 3die eller 4de Afsnit, maatte frem¬

komme med Indsigelser mod at behandles efter fornævnte Lovsted, bør Gyl¬

digheden af saadanne Indsigelser, der ville angaae de i Udskrivningsanlig¬
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gender competente Autoriteters Eragtninger, efter Grundsætningerne i For¬
ordningen af 8de Mai 1829 § 20, jvfr. Justitsministeriets Circulære af

23de Juli f. A., ikke prøves af Krigsretten, hvorimod de Paagjældendes
afForklaringer allene ville være at modtage i et Krigsforhør, og Udskrift

dette være at indsende til Krigsministeriet, for at Sagen kan blive gjort til

Gjenstand for nærmere Forhandling med Justitsministeriet.

Marineministeriet.

Ved allerhøieste Resolution af 10de Septbr. sidstl. har Hans Majestæt

Kongen, paa Ministeriets allerunderdanigste Forestilling, allernaadigst appro¬

beret, at Søofficererne for Fremtiden skulle bære en guldbroderet Krone paa

Huen ovenover Nationalkokarden, og at Kokarden skal fæstes med et guld¬

broderet Anker til Guldgalonen om Huen.

Ordenscapitulet.

Under 17de Septbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Arbeidsmand i Hoffets Viinkjelder Rasmus Bjerregaard til Dannebrogsmand.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Toldoppebørselscontrolleur=Embedet i Ring¬

kjøbing, hvortil er henlagt en Gage af 800 Rd. aarlig, og 150 Rd. til

Contoirhold. For Oppebørslerne stilles en Caution af 3300 Rd. i anord¬

ningsmæssige Efsecter. Opslaaet vacant den 20de Septbr.

Toldoppebørselscontrolleur=Embedet i Nexø, hvortil er henlagt en aar¬

lig Gage af 600 Rd. For Oppebørslerne stilles en Caution af 800 Rd.

i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant den 22de Septbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Sønderhaa og Hør¬

Sognekald i Aalborg Stift. Reguleringssum 763 Rd. Ny Ansættelsested

187 Rd. — Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgersko¬

len i Nibe. — Begge disse Embeder ere opslaaede vacante den 21de Septbr.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. I Continuation af

den stedfundne Anmeldelse om Vacance i Hammelev Sognekald under Ha¬

derslev Provsti (Dep. Tid. Nr. 49 S. 710) meddeles, at den, der bliver

ansat i Embedet, vil være pligtig at finde sig i de Bestemmelser, som maatte

blive trufne med Hensyn til Præstekaldsskovens Fredning og Kultivering,

og den deraf følgende successive Indskrænkning af Høsletten i samme.

Embedet som Digeconducteur for Hertugdømmet Slesvig. Gage 480

Rd. aarlig, og paa Forretningsreiser 2 Rd. 38 ß. daglig i Diæter. An¬

søgninger om dette Embede, stilede til Hs. Majestæt Kongen, ere at indsende

til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger. Opslaaet vacant
den 19de Septbr.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Skovrider=Posten for det Cismarske Forstdistrikt. Ansøgninger, stilede til

Hs. Majestæt Kongen, kunne inden 6 Uger, fra den 16de September at

regne, indleveres til det Kgl. Holstenske Forst= og Iagtamt.
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Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Hurup Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1) Korntienden af
Sognets 170 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 2½ Alb. tiendeydende Hartkorn bar
tilligemed ⅓ Kongetiende, hvormed Kaldet er beneficeret, udgjort 165

Tdr. Byg. 2) Qvægtiende 13 Rd. 3) Smaaredsel 40 Snese Æg,

9 Lpd. Ost, 2½4 Lpd. Smør, samt 2 Rd. 76 ß. i Penge. 4) Offer og
Accidentser efter de sidste 5 Aars Middeltal 150 Rd. 5) Af et Afbygger¬
sted 14 Rd. 38 ß. 6) Renter af en Embedskapital 12 Rd. 86 ß.7)

Bankactieudbytte 11 Rd. 8) Præstegaardens Hartkorn 6 Tdr. 2 Skpr.;
dens Nettoudbytte er anslaaet til 190 Rd. — Udgifter: 1) Skatter paa
Amtstuen 32 Rd. 2) Communeafgifter have udgjort 15 Rd. 3) Expenser
11 Rd. 4) Indløsningssum af Præstegaarden, der ikke udbetales, men for¬

rentes med 4 pCt., 250 Rd. 5) Enkepension 20 Tdr. Byg. 6) Byg¬

ningsgjeld, stiftet i 1846, oprindelig 1000 Rd., afdrages med 6 pCt. i
28 Aar.

Lemvig og Nørlem Sognekald i Ribe Stift. Indtægter: 1) Korntien¬

den, inclusive den halve Kongetiende af Lemvig Kjøbstad, udgjør med Tillæg

af Landgilde fra Annexgaarden i Nørlem c. 100 Tdr. Byg og 100 Tdr.

Havre, samt i Penge 70 Rd., og ydes efter privat Accord. 2) Huusleie

af Kirken 30 Rd. 3) Offer og Accidentser c. 500 Rd. 4) Afgift fra
Fattighuset 2 Rd., og Qvægtiende 2 Rd. 5) Rente af Embedskapitaler c.

44 Rd. 6) Af Fæstesteder 4 Rd. 80 ß. 7) Smaaredsel af Annexgaarden

11½ Lpd. Smør, 1 Lam og 12 Snese Æg. 8) Præstegaarden, hvis Jor¬

der udgjøre c. 20 Tdr. Land, der fortiden ere udleiede for 350 Rd., er

stor, rummelig og vel vedligeholdt. Udhusene ere opførte af Grundmuur

af den fratrædende Beneficiarius. Til en foreslaaet Ombygning af Vaa¬

ningshuset, hvorved Værelserne blive gipsede m. m., er ifølge allerhøieste

Reskript af 14de August d. A. bevilget et Laan af 700 Rd., at forrente
og afdrage i 20 Aar. — Udgifter: 1) Kgl. Skatter og Communeskatter have

udgjort c. 120 Rd. 2) Expenser 20 Rd. 3) Afdrag af Byggelaan aarlig

93 Rd. endnu i 7 Aar. 4) Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd.

5) Befordring til Embedsreiser 40 Rd.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Nibe.

Indtægter: 1) En fast aarlig Løn af 300 Rd. 2) 25 Rd. til Brændsel til

eget Brug. 3) Høitidsoffer af Menigheden. 4) Fri Bolig med Have.

Befordringer og Afgang.

Under Udenrigsministeriet. Under 13de Septbr. er Kjøbmand W.
Styrup i Caraccas allernaadigst udnævnt til dansk Generalconsul for Re¬

publiken Venezuela.

Under Finantsministeriet. Under 21de Septbr. er den hidtil con¬

stituerede Toldskriver i Kjøbenhavns 1ste Toldskrivercontoir H. G. Sønder¬

berg allernaadigst beskikket til Havneskriver i Kjøbenhavn.
Under Justitsministeriet. Under 10de Septbr. er Birkedommer i

Falsters Birk, Justitsraad E. P. Pontoppidan allernaadigst udnævnt til

Etatsraad, med Rang i Rangforordningens 3die Klasse Nr. 9.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 21de Septbr.

er forhenværende Hjælpepræst for Brorup og Lindkuud Menigheder i Ribe
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Stift I. C. Kjær allernaadigst beskikket til personel Capellan hos Sognepræ¬

sten for Skjerne Menighed i samme Stift F. C. Jordan.

Under Krigsministeriet. Under 13de Septbr. er allerhøist resolveret

folgende Avancement i Cavalleriet: Ritmester af 2den Klasse C. F. v. Bram¬

helft, Ridder af Dannebrogen, forfremmes til Ritmester af 1ste Klasse; cha¬
rakteriseret Ritmester W. v. Haffner udnævnes til Rimmester af 2den Klasse

og charakteriseret Premierlieutenant E. C. U. H. v. Abercron udnævnes til

Premierlieutenant. Under s. D. er allerhøist resolveret følgende Avancement

i den Kgl. Artilleribrigade; Capitain af 2den Klasse O. v. Lunn, Ridder

af Dannebrogen, forfremmes til Capitain af 1ste Klasse; Premierlieutenant

C. A. A. v. Brun, Ridder af Dannebrogen, udnævnes til Capitain af 2den

Klasse med den ham reserverede Anciennitet; og Secondlieutenant P. I. v.

Ringsted udnævnes til Premierlieutenant. Under s. D. er Premierlieutenant

Infanteriet I. V. v. Bille, der er constitueret som Overvigilanceinspecteuri

Hertugdømmet Holsten, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 13de Septbr.

er Indrulleringschef og interimistist Søkrigscommissær for Hertugdømmet

Slesvig, Commandeurcapitain G. A. W. Varendorff, Ridder af Dannebro¬

gen, paa Ansøgning, i Naade og med Pension entlediget. Under s. D. er

Digeconducteur for det Slesvigske Fastlandsdistrikt E. H. L. Lorentzen, paa

Ansøgning, i Naade entlediget. Under s. D. er det paa hidtilværende Rec¬

tor ved Borgerskolen i Eckernförde, Cand. theol. S. A. Schroedter faldne

Valg som Hovedpræst for St. Johannis Menighed paa Føhr allernaadigst

confirmeret. Under s. D. er Assistent i Sekretariatet under Ministeriet for

Hertugdømmet Slesvig W. C. A. Bandtholtz allernaadigst udnævnt til Can¬

cellist i Bureauet for det forhenværende Slesvig=Holsten=Lauenborgske Can¬
cellies Arkiv under bemeldte Ministerium.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 30te Juli er Kirchspiel=Foged J. Engelbrecht i Norderwöhrden i Land¬

skabet Norder=Dithmarsken, paa Ansøgning, entlediget. Under s. D. er Præst

i Aller og Taps i Haderslev Provsti D. Davidsen allernaadigst udnævnt til

første Compastor ved den evangelist=lutherske Hovedkirke i Altona. Under

26de August er Professor i den elassiske Philologi ved Universitetet i Prag,

Dr. phil. G. Curtius allernaadigst udnævnt til ordentlig Professor i den

classiske Philologi og i Elequents, samt til Directeur for det philologiske Se¬

minarium, ved Universitetet i Kiel; overordentlig Professor i Tübingen, Dr.

phil. C. F. A. Dillmann til overordentlig Professor for de orientalske Sprog

ved Universitetet i Kiel. Under s. D. er Secondlieutenant i Infanteriet I.

H. v. Schramm allernaadigst udnævnt til Branddirecteur i Reinbeck, Trittau

og Tremsbüttel Amter. Under 7de Septbr. er overordentlig Professor ved

Universitetet i Gießen, Dr. juris C. Reuner allernaadigst udnævnt til or¬

dentlig Professor i den Romerske Ret ved Universitetet i Kiel; Præst i Sta¬
den Lauenborg W. H. Koopmann til Præst i Ottensen i Altona Provsti;

Cand. thcol. M. H. Bendfeldt til Diaconus i St. Margrethen i Münster¬

dorf Provsti. Under s. D. er Justitsraad og Physikus, Dr. med. I. S.

Henning i Segeberg allerhøist entlediget i Naade og med Pension fra sit

Embede som Physikus.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Statssekretær.

Den 30' SeplemberN53. 1854.

Blandede Efterretninger.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger.

II. Allexunderdanigst Betænkning over Udkast til en Plan

for det 108de Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri for

1855.

Deres Majestæt har allernaadigst behaget at forlange, i Henhold til

§ 26 af Forordningen af 26de Juli 1854, Rigsraadets Betænkning over

Udkastet til en Plan for det 108de Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri

for 1855, og samtidig ladet Rigsraadet tilstille Motiverne til det fremsendte

Udkast.

I disse er det bemærket, at den i de seneste Aar, fornemmelig efter

Tallotteriets Ophævelse, tiltagne Lyst til at spille i det Kongelige Kjøben¬

havnske Klasselotteri har medført, at der, uagtet sidstnævnte Lotteri fra Aaret

1853 blev udvidet med 10,000 Lodder — fra 30,000 til 40,000 Lod¬

—der forgjæves har været søgt et langt større Antal Lodsedler hos de

forskjellige Collecteurer end disse have havt til Forhandling, hvorfor ikke

blot Statskassen er gaaet tabt af den større Indtægt, som kunde være til¬

flydt samme, hvis Lotteriet havde havt et større Omfang, men Spillet i

udenlandske Lotterier er tiltaget ikke ubetydeligt, uden at Lovgivningens

Straffebestemmelser for dem, der colligere for fremmede Lotterier, have kun¬

net forhindre dette. Deels for at skaffe Statskassen en forøget Indtægt,

deels og fornemmelig for at forhindre, at ikke ubetydelige Summer gaae ud

af Landet, idet det antages, at Spillet i udenlandske Lotterier forstørstedelen

vil ophøre, naar alle Lysthavende i det danske Monarkie kunne erholde Lod¬
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sedler til det Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri, er en yderligere Udvidelse

af dette Lotteri med 20,000 Lodder anseet hensigtsmæssig. Og er det saa¬

vel af Finantsministeriet som af den bestandige Justitsdirection antaget, at

den simpleste, den meest betryggende og den mindst bekostelige Maade, hvor¬

paa denne Udvidelse kan skee, er den af Klasselotteri=Inspecteuren foreslaaede,

nemlig at gjenoptage Planen for 1852, der var baseret paa 30,000 Lod¬

der, allene med den Tilsætning, at enhver Lodseddel udstedes in duplo, og

at altsaa enhver af de ved hiin Plan bestemte Gevinster falder i enhver af

de to Afdelinger, hvoraf et saadant Dobbelt=Lotteri kommer til at bestaae.

Efterat denne saaledes Rigsraadet forelagte Sag har været prøvet i et

Udvalg af 5 af dets Medlemmer, og dernæst været gjort til Gjenstand for

tvende Forhandlinger paa den i Regulativet for Forretningsordenen befalede

Maade, tillader Rigsraadet sig allerunderdanigst at afgive nærværende Be¬

tænkning over samme.

Ligesom Deres Majestæt kun har affordret Rigsraadet dets Betænkning

i denne Sag i Henhold til § 26 af Forordningen af 26de Juli 1854,

saaledes har Rigsraadet selvfølgelig i Henhold til Slutningsbestemmelsen af

nysnævnte Forordning heller ikke kunnet betragte Spørgsmaalet om Klasse¬

lotteriets paatænkte Udvidelse hverken fra den lovgivende eller den finant¬

sielle Side. Man har derfor kun taget under Overveielse, hvorvidt den paa¬

tænkte Udvidelse af Klasselotteriet virkelig kunde antages at ville bidrage til

at forhindre Spillet i udenlandske Lotterier, der, som af Motiverne sees, er

tiltaget i en ikke ubetydelig Grad tiltrods for Lovgivningens Straffebestem¬

melser mod at colligere for fremmede Lotterier, og om det paa den anden

Side ikke maatte antages betænkeligt at give Spillelysten en ny Næring ved

at udvide Klasselotteriet her i Landet.

Men ligesom Rigsraadet ikke har kunnet tillægge denne Betænkelighed

nogen Vægt ved den bestaaende store Lethed til at kunne forskaffe sig Lodder

til, og saaledes at spille i udenlandske Lotterier, saaledes har man antaget,

at Spillet i disse virkelig vilde aftage, naar alle, som have Lyst til at

spille i Lotteriet, kunde faae Lodsedler til Klasselotteriet, og man har ho¬

vedsageligen af denne Grund troet at burde tilraade den paatænkte Udvidelse

af samme.

I Henhold til det Foranførte tillader man sig derfor at afgive sin

allerunderdanigste Betænkning derhen:

at Rigsraadet maa tilraade en Udvidelse af Klasselotteriet hovedsage¬

ligen for at forhindre Spillet i udenlandske Lotterier.
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Finantsministeriet.

Ifølge Indberetningtil Finantsministeriet fra Vestindien af 29de Au¬

gust havde Gouvernementet, kort efter forrige Posts Afgang, fra Comman¬

dantskabet paa St. Thomas modtaget Meddelelse om, at det britiste Damp¬

skibs=Compagnies Skib „Conway“ var ankommen til St. Thomas fra

Windward=Øerne med flere Cholerasyge ombord og een Mand død paa

Reisen. Da Dampskibene jævnlig anløbe cholerasmittede Steder, og Smitten

lettelig overføres paa disse Skibe, naar de lægge an paa slige Steder for

at indtage Kul, paa hvilken Maade Smitten antages overført i dette Til¬

fælde, var der blevet foreskrevet særlige Forsigtighedsregler med Hensyn til

disse Skibe, naar de anløbe St. Thomas; saadan Foranstaltning var ogsaa

blevet truffet for Conway's Vedkommende; det var navnlig ikke blevet det

tilstedt at komme ind i selve Havnen og dets Kulforsyning skete ved Øen

„Water Island“, hvor et Detachement af Garnisonen var henlagt for at

overholde Qvarantainens Iagttagelse. En Officeer fra Skibet havde om

Aftenen den 17de August brudt Qvarantainen ved at forsøge paa at gaae

i Land, men var blevet forhindret i rette Tid.

Sundhedstilstanden paa Øerne var fremdeles god, og paa St. Croix

vedligeholdtes Qvarantainen endnu kun med Hensyn til de smittede engelske

Windward=Øer.

Den længe savnede Regn havde siden den 28de August om Morgenen

indfundet sig med stærk Torden og Lynild, og Markernes udtørrede Udseende

ventedes saaledes snart at ville forandre sig. I Juli Maaned har den

faldne Regnmængde udgjort: i Christiansted 27½, paa Kingshill 27'4 og

i Frederiksted 33 Linier, altsaa i Gjennemsnit paa St. Croix 29842; paa

St. Thomas 34½9, og paa St. Jan 34 Linier (8 til en engelsk Tomme).

Indenrigsministeriet.

Da Kammerjunker Tillisch, Herredsfoged i Hammerum Herred ved

Indberetning til Indenrigsministeriet har nedlagt sit Mandat som Lands¬

thingsmand for 11te Landsthingskreds, er der under 12te Septbr. sidstl.

truffet Foranstaltning til Valget af en ny Rigsdagsmand i den Udtraadtes

Sted.

Justitsministeriet.

Uinder 23de Septbr. sidstl. er der meddeelt Exam. juris C. G. Cloos

Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Odense Amt, med

Forpligtelse til at ansees boende i Kjerteminde.
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Under 2den September sidstl. har Hans Majestæt Kongen, paa Ju¬

stitsministeriets Forestilling, allernaadigst approberet følgende Forandringer i

Fundationen for det adelige Stift Vallø af 14de Mai 1838 og Tillægene

til samme af 12te Decbr. 1846*), 27de Septbr. 1852**) og 26de Juni

1853**), nemlig:

**) Under 12te Decbr. 1846 er approberet følgende Tillæg til Fundationen for Stiftet:

1) at Stiftets Decanesses aarlige Pengeoppeborsel foroges med 200 Rd.;

2) at hver af de ordinære 15 Stiftsdamer, hvorunder 3 Hof=Stiftsdamepladser, gives

en Forøgelse i deres aarlige Hæving af 100 Rd.;

3) at der endvidere oprettes 2 nye Pladser for ordinære Stiftsdamer, med samme

Rettigheder, som de nuværende ere i Besiddelse af, hvilke nye Pladser bestemmes

for saadanne, for hvem Indskrivningspenge i sin Tid ere erlagte, med den fulde

nu bestemte Hæving af 1000 Rd. for hver;

at der tilstaaes hver af de 14 extraordinære Stiftsdamer, hvorunder er indbefattet4)

2 for de til Hofpladser Indskrevne, en aarlig Forøgelse af 100 Rd. til deres

Oppebørsel;

at der oprettes 3 nye Pladser for extraordinære Stiftsdamer, med samme Rettig¬5)

heder som de nuværende, og at den ene Plads bestemmes for en tredie til Hof¬

dameplads Indskreven, hvorimod de to øvrige Pladser bestemmes for dem, for

hvem Indskrivningspeuge i sin Tid ere erlagte, saa at disse 3 nye Pladser nu til¬

lægges den fulde for denne Klasse bestemte Oppebørsel;

at første Afdeling af de for Betaling i Stiftet indskrevne Frøkener gives 50 Rd.6)

hver i Forhøielse til deres Oppebørsel;

at denne sidste Afdeling endvidere foroges med 2 nye Pladser, der tillægges den7)

fulde nu for denne Afdeling bestemte Oppebørsel 250 Rd.;

at foruden den engang ved Stiftets Fundation, § 19, bestemte Sum af 400 Rd.8)

til Præmier for Skolelærere og Skolebørn, endvidere bestemmes til Gavn for

Skolevæsenet paa Stiftet en aarlig Sum af 200 Rd.;

samt at en Sum af 700 Rd. aarligen anvendes til Legatportioner for ugifte Døttre af

Stiftets afdøde Embedsmænd og Præster paa dets Godser.

Under 27de Septbr. 1852 er approberet følgende Tillæg til Fundationen for Stiftet:

1) at der oprettes 2 nye Pladser for virkelige Stiftsdamer til de Personer, for hvilke

Indskrivningspenge ere erlagte, med samme Rettigheder, som de nuværende fuld

Hæving Nydende, a 1000 Rd. aarligen;

2) at der oprettes en fast, men extraordinær Stiftsdameplads, med Emolumenter,

for Hofstiftsdame, Froken Frederikke Sperling, paa 1000 Rd.;

3) at der oprettes 2 nye Pladser for extraordinære Stiftsdamer, med samme Rettig¬

heder som for de nuværende, for hvem Indskrivningspenge ere erlagte, a 500 Rd.

aarligen;

4) at første Afdeling af de for Betaling Indskrevne ligeledes forøges med 2 nye

Pladser, a 250 Rd. aarligen;

5) at der foruden de ifolge Stiftets Fundation af 14de Mai 1838 § 17 værende

12 Pensionspladser for Enker efter Mænd, der have beklædt Embede eller været

benaadede med Rang i en af de to forste Klasser af Rangforordningen, endvidere

oprettes 2 saadanne Pensionspladser, hver paa 500 Rd. aarligen, og at den ene
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1) at der tillægges den Ældste af de til Hof=Stiftsdamepladser i Stiftet

Indskrevne 250 Rd. aarlig, dog uden at dermed forbindes Ret til at

bære Stiftsordenen eller den med en extraordinær Stiftsdameplads for¬

bundne Rang;

2) at der, foruden de ifølge Stiftets Fundation § 3, 2den Post b, og

senere Resolution bestemte 16 Pladser for de for Betaling i Stiftet

Indskrevne, endvidere oprettes 3 saadanne Pladser, hver paa 250 Rd.

aarligen;

3)at der foruden de ifølge Fundationens § 17 a og senere Resolution

bestemte 14 Pensionspladser for Enker efter Mænd, der have beklædt

Embede eller været benaadede med Rang i en af de to første Rang¬

klasser, endvidere oprettes 2 Pensionspladser, hver paa 500 Rd. aar¬

ligen, og at den ene af disse Pladser besættes af Kongen og den an¬

den af Stiftets Protectrice, paa samme Maade, som allerede er fastsat

for de nuværende 14 Pladser;

4) at der foruden de ifølge Fundationens § 17 b bestemte 6 Pensions¬

pladser til saadanne Stiftsdamer eller til Plads i Stiftet indskrevne

Frøkener, der, efterat have betalt den anordnede Indskrivningskapital,

have indladt sig i Ægteskab, men derefter ere blevne Enker og ere efter¬

ladte i trængende Omstændigheder, endvidere oprettes tvende Pen¬

sionspladser, hver paa 500 Rd. aarligen, og forøvrigt paa samme

Maade, som allerede er fastsat for de ældre Penstonspladser; samt

5)at der foruden de ved allerhøieste Resolution af 26de Juni f. A. op¬

rettede 8 Penstonspladser for ugifte Døttre af afdøde Mænd, der have

beklædet Embede eller været benaadede med Rang i en af de to første

Rangklasser, endvidere oprettes 4 lignende Pensionspladser, hver paa

300 Rd. aarligen, og at der med Hensyn til Besættelsen af disse

Pladser forøvrigt forholdes paa samme Maade, som ovenfor er anført

ved Post 3.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 20de Septbr. sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig udfærdiget følgende Patent angaaende Udskrivningen af de Bi¬

drag, der ifølge det allerhøieste Patent af 29de Januar 1800 skulle

Stiftets Protectrice, paaaf disse Pladser besættes af Kongen og den anden af

lige Maade, som er bestemt for de ældre 12 lignendePensionspladser; samt

at Legatet til ugifte Dottre af Stiftets Embedsmænd6) og Betjente samt af Præster

paa Stiftets Godser foroges med aarligen 300 Rd.

**) Jvfr. Departementstidenden for 1853 S. 957—58.
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ydes af samtlige Marsklande i Hertugdømmet Slesvig til den almin¬

delige Digekasse for bemeldte Hertugdømme:

Da Hans Kongelige Majestæt ved allerhøieste Resolution af 13de Sep¬

tember 1854 har befalet, at der i Anledning af de Bidrag, der, i Overens¬

stemmelse med det allerhøieste Patent af 29de Januar 1800, skulle ydes af

samtlige Marsklande i Hertugdømmet Slesvig til den almindelige Digekasse

for dette Hertugdømme, endvidere skal foretages en Udskrivning af 2 ß. a

Demath, saa bekjendtgjøres saadant herved af Ministeriet ifølge allerhøieste

Befaling.

Thi have Forstanderne for enhver Marskcommune og Inspecteurerne

for de octroierede Koge i Hertugdømmet Slesvig inden 4 Uger af Interes¬

senterne at indkræve disse Bidrag med 2 ß. a Demath, og dernæst, ligesom

Eierne af de vedkommende adelige Godser, uopholdelig og under Executions¬

tvang at indsende samme til den Kongelige Centralkasse i Flensborg.

Tillige bekjendtgjøres ifølge §8 i det allerhøieste Patent af 29de Ja¬

nuar 1800, at de siden den sidste Udskrivning af 23de September 1853 for

den almindelige Digekasse for Hertugdømmet Slesvig oppebaarne Penge,

iberegnet den ved Udgangen af Marts Maaned f. A. forhaandenværende Be¬

holdning af 1,017 Rd. 28 ß., have udgjort 5800 Mol. 145.
Udgifterne have beløbet sig til:

Gage til Digeinspecteur Krebs, ifølge allerhøieste Re¬

solution af 14de August 1819 * 960 — „ —

Gage til Digeconducteur Lorentzen, ifølge allerhøieste

Resolution af 8de October 1845. . * 480 — , —

Gage til Digeinspecteur Carstensen, ifølge allerhøieste

Resolution af 22de September 1852 1,440 —i

Altsaa i det Hele 2,880 Rdl. „ ß.

Der er følgelig ult. Marts 1853 forblevet i Behold. 2,960 Rdl. 14 ß.,

hvilket Beløb vil blive beregnet til Indtægt ved næste Regnskabs Aflæggelse.

Udenrigsministeriet.

S. W. West er ansat som dansk Viceconsul i Ramsgate.

M. I. Munch i Nexø er anerkjendt som Keiserlig Russisk Viceconsul

for Bornholm og Christiansø.

Ordenscapitulet.

Under 26de August har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Sognepræst for Ørum og Daugaard Menigheder i Aarhuus Stift Emil

Christian Worm til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.
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Under 21de Septbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt
Generalkasserer for Civillisten, Allerhøistsammes Reisemarskal og Privat¬

sekretær, Kammerherre Carl Berling, Commandeur af Dannebrogsordenen og

Dannebrogsmand, at anlægge og bære den ham af Kongen af Sverrig og
Norge tildeelte Decoration som Commandeur af St. Olafs=Ordenen.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Contoir¬

chef i Krigsministeriet, Capitain Christian Glud, Ridder af Dannebrogsor¬

denen, at anlægge og bære den ham af Kongen af Sverrig og Norge til¬
deelte Decoration som Ridder af Sværdordenen.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Marine¬

maler Anton Melbye at anlægge og bære den ham af de Franskes Keiser
tildeelte Decoration som Ridder af Æreslegionen.

Under 23de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Re¬

gistrator ved det Kongelige Geheimearkiv Michael Nicolai Christopher Kall¬

Rasmussen at anlægge og bære den ham af Kongen af Sverrig og Norge
tildeelte Decoration som Ridder af Vasaordenen.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Skipper

Berend Jorjan i Oevelgønne at anlægge og bære den ham af Keiseren af

Rusland tildeelte Decoration som Ridder af St. Anna=Ordenens 3die Klasse.

Under 25de s. M. har Hans Majestæt Kongen benaadet Major Johan

Joachim v. Brechwoldt, Ridder af Dannebrogsordenen, med Dannebrogs¬

mændenes Hæderstegn.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som ordine¬

ret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Skive. Opslaaet vacant den
29de Septbr.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Søllested Sognekald paa Lolland. Indtægter: 1) Korn= og Qvægtiende

er opgivet til 62 Tdr. Hvede, 86 Tdr. 7 Skpr. Byg og 10 Tdr. 5 Skpr.
8Havre. 2) Refusioner fra Søllestedgaard 4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg,

Læs Brænde og 23 Rd. 32 ß. 3) Smaaredsel 29 Rd. 4) Offer og
Accidentser c. 115 Rd. 5) Avlingen udgjør 60 Tdr. Land, ansat for 6

Tdr. 7 Skpr. Hartkorn. 6) Degnekorn for det nedlagte residerende Capel¬

lani i Skovlænge, saalænge Bygningsgjeld hviler paa Embedet, 14 Tdr. Rug

og 14 Tdr. Byg. 7) Udbytte af en Bankactie, stor 168 Rd. 47 ß, er¬

hvervet ved Indfrielsen af ⅓6 af Bankhæftelsen. — Udgifter: 1) Kgl. Skat¬

ter paa Amtstuen c. 90 Rd., men deri haves, saalænge Bygningsgjelden

paa Kaldet varer en Lettelse af c. 58 Rd. 2) Afgift til Skolevæsenet

12 Rd. og 4 Skpr. Byg. 3) Landemodsexpenser, Bidrag til Stiftets
Hjælpeenkekasse derunder indbefattet, c. 25 Rd. 4) Communeafgifter c.
15 Rd. 5) Pension til den næstsidste Sognepræsts Enke bliver at udrede, og

paa Kaldet hviler, som en Deel af Pensionen til Enken efter Formanden i det

forhenværende forenede Skovlænge, Søllested og Gurreby Kald, 7 Tdr. 5
Skpr. 2 Fdk. Hvede, 16 Tdr. Byg og 2 Rd. i Penge, men som udredes

af Hjælpeenkekassen saalænge der er mere end een Enke paa Kaldet. 6) Præste¬

gaardens Indløsningssum er 500 Rd., og paa Kaldet hviler en Bygnings¬
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gjeld, oprindelig stor 2254 Rd. 76 ß., til Rest efter foregaaet Afdrag til
11te December Termin 1853: 1706 Rd. 85 ß., som forrentes og afdrages

i 28 Aar med 135 Rd. 28 ß aarlig fra 11te Juni Termin 1844 som

første Afdragstermin. 7) Renter af den til Bankhæftelsens Indfrielse laante
Kapital. — Det bemærkes, at der, paa Grund af den sidste Sognepræsts Af¬
gang inden Udløbet af Naadensaaret til hans Formand, vil blive dobbelt
Naadensaar i Embedet.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i

Skive. Indtægterne ere: 6 Tdr. Rug, 8 Tdr. Byg og 300 Rd., foruden

25 Rd. til Ildebrændsel, Høitidsoffer af Kjøbstadmenigheden, samt fri Bo¬

lig for sig og Familie i den nylig opførte Skolebygning.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 21de Septbr. er Toldcontrolleur

i Kallundborg, Premierlieutenant C. A. Stolpe, efter Ansøgning, paa Grund
af Svagelighed entlediget i Naade med Pension.

*
Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 19de Septbr.

er Sognepræst til Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn C. H. Visby,

Ridder af Dannebrogen, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Storehed¬

heddinge og Høierup Menigheder i Sjællands Stift. Under 23de s. M. er

personel Capellan for Voldum og Rund Menigheder i Aarhuus Stift T.

S. Friis allernaadigst beskikket til Sognepræst for Hvornum og Snæbum

Menigheder i samme Stift.

Under Krigsministeriet. Under 21de Septbr. er Secondlieutenant i
Artilleriets Krigsreserve C. U. A. v. Plesner, der er udnævnt til Cancellist

i det Kgl. Geheimearkiv, meddeelt Afsted i Naade af Krigstjenesten. Under

D. er den Krigsassessor J. P. Ipsen som saadan meddeelte Bestalling,s.

efterAnsøgning, allerhøist annulleret.

Under Marineministeriet. Under 18de Juli er Commandeurcapitain

Varendorff, efter Ansøgning, paa Grund af Alder og Svagelighed allernaa¬

digst meddeelt Afsted i Naade fra hans Embede som Overlods i Hertug¬
dømmet Slesvig.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 17de Septbr. er ordentlig Professor i det juridiske Facultet ved Uni¬

versitetet i Breslau, Dr. juris W. E. Wilda allernaadigst udnævnt til or¬

dentlig Professor for den tydske Privatret Kirkeretten og den Holstenske

Particular=Ret, i det juridiste Facultet ved Universitetet i Kiel; hidtilværende

Præst i Wernsdorf i Kongeriget Sachsen I. Scharffenberg, fra Staden

Glückstadt til anden Compastor ved den evangelisk=lutherske Hovedkirke i
Staden Altona. Under s. D. er ordentlig Professor i Astronomi ved Uni¬

versitetet i Königsberg, Dr. phil. C. A. F. Peters allernaadigst udnævnt til

Director for det astrononomiske Observatorium i Altona, samt derhos under

21de Septbr. lige allernaadigst udnævnt til Professor, med Rang i Rang¬

forordningens 4de Klasse Nr. 3. Under 21de s. M. er Hovedpastor P.

Nissen i Lunden i Norderdithmarskens Provsti allernaadigst udnævnt til Præst

i Quickborn i Pinneberg Provsti.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Under 29de Septbr. sidstl. er der til Premierministeren for Kongeriget

Danmark udfærdiget et allerhøieste Reskript, hvorved han bemyndiges til

paa Hs. Majestæt Kongens Vegne at aabne den Mandagen den 2den Oc¬

tober sammentrædende Rigsdag og i Allerhøistsammes Navn at meddele

Rigsdagen følgende allernaadigste Budskab:

Danske Mænd

Modtager Eders Konges Hilsen

Idet Vi have sammenkaldt den Rigsdag, der nu er kommet tilstede,

Vi ikke kunnet være uden Bekymring ved Tanken om den Misstem¬have

ning, der saavel paa forrige Rigsdag, som ellers fra flere Sider, har viist

sig imod de Mænd, som Vi paa forfatningsmæssig Maade have kaldet til

Vore nærmeste Raadgivere, og ved hvilke Vi, under nøie Overveielse af

hvad der kan tjene til Landets Velfærd, have fundet Os forpligtede til at

holde fast. Men saa lidet lovende end de Omstændigheder synes at være,

hvorunder Rigsdagen nu begynder sin Virksomhed, saa er dog Vor Tillid

til det Danske Folks Besindighed for stor til at Vi kunne mistvivle om, at

de Mænd, som det har valgt til at forhandle dets Velfærds=Anliggender,

ville være modtagelige for den rolige Overveielse, hvorved de sikkerlig ville

komme til en rigtigere Opfatning af vore Forhold, end den, der ved vrang¬

og lidenskabelige Fremstillinger har trængt sig ind hos Mange i Vort Folk.

Isærdeleshed forvente Vi, at de ville indsee, at den Eenhed, hvori det er

Vor bestemte Villie paany at samle de forskjellige Vort Scepter betroede

Lande, er uomgjængelig fornøden for en fast Statsorden og for en sund
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Udvikling af de herlige Kræfter, der findes i Vort Folk, og at den Vei,

som Vor Regjering, med Vort fuldkomne Bifald, har indslaaet til dette

Værks Fremme, under de Vanskeligheder, som bleve lagte iveien for dets

Gjennemførelse, var aldeles nødvendig, naar ikke Udsigten til at komme ud

af den forviklede Tilstand, hvori vi fortiden befinde os, skulde blive udsat i

en uoverseelig lang Tid, til ubodelig Skade for den Udvikling, hvortil den

Statsorden, som Vi have for Øie, vil føre Vort Folk. Vi ere derfor ikke

uden Haab om, at dette store Værk ved den nu forsamlede Rigsdags rede¬

lige og forstandige Medvirkning vil gjøre et Skridt fremad, der vil styrke

den Tro, hvortil Vort Hjerte saa gjerne overlader sig, at det snart vil kunne

tilendebringes i lykkelig Samdrægtighed.

Midt under den Krig, der er udbrudt mellem flere af Europas mæg¬

tigste Stater, have Vi lykkeligviis kunnet bevare den Neutralitet, der er

ligesaa svarende til de Os betroede Landes Vel som til Vort venskabelige

Forhold til alle disse Stater. Ikke destomindre har det været nødvendigt

at samle noget større Dele af Vore Stridskræfter, end der under andre Om¬

stændigheder vilde have været samlede; men de dermed forbundne Udgifter

have dog ikke været betydelige, og ligesom Vi ei ere komne i den Nødven¬

dighed at maatte forlange nye Skatter bevilgede, saaledes have Vi heller

ikke behøvet at tilbageholde Forslag til forbedrede Indretninger, som kræve

betydelige Pengemidler.

Udenfor Forfatningssagen ere der ikke mange betydende Lovforslag, som

Vi under de nuværende Forhold finde Anledning til at forelægge Rigsdagen;

ligesom Vi og maae ønske, at den nærværende Rigsdags=Samling ikke træk¬

ker sig ud over den ved Grundloven bestemte Tid.

Gud give Eder Styrke og Velsignelse til at fremme de Eder forelagte

Sager saaledes, at det vil blive til det elskede Fædrelands Lykke:

Indenrigsministeriet.

En Amtmand havde begjært Indenrigsministeriets Resolution for, hvor¬

vidt det kunde ansees stemmende med Fdgn. 27de Mai 1848, at det i

et Fæstebrev af 27de Septbr. f. A. paa et Huus under N. N. Lehn er

paalagt Fæsteren, som allerede i Aaret 1847 overtog Huset, at præstere 52

Arbeidsdage om Aaret.

I denne Anledning svarede Ministeriet i Skrivelse af 20de Juni sidstl.,

at da Contractsforholdet, efter hvad der var oplyst, havde bestaaet siden 1847

kunde det Omspurgte ikke ansees stridende mod Fdgn. 27de Mai 1848, der,

saaledes som ved flere Leiligheder er udtalt, ikke antages at være tilhinder for,

at en tidligere bestaaende mundtlig Contract med Leieren af et Huus senere
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opsættes skriftlig; hvorimod det paagjældende Arbeide i Henhold til Loven af

4de Juli 1850 maatte være Gjenstand for Afløsning.

En Amtmand havde til Indenrigsministeriets Afgjørelse indstillet, hvor¬

vidt der, med Hensyn til Bestemmelserne i Plakaten af 21de April 1847,

fra det Offentliges Side maatte haves Noget at erindre imod Thinglæsnin¬

gen af en Leiecontract, hvorved samtlige Lodseiere af N. N. By have til

N. N. udleiet paa 50 Aar en Deel af en samtlige Byens Beboere ved Ud¬

skiftningen udlagt, ikke skyldsat, Gruusgrav for en aarlig Afgift af 12 Rd.

og paa Vilkaar, at, saafremt efter Leietidens Udløb de daværende Leiere ønske

Contracten fornyet, skulle Udleierne eller deres Efterkommere være forpligtede

til at oprette en med bemeldte Contract overensstemmende ny Contract.

I denne Anledning svarede Ministeriet under 20de Juni sidstl., at det,

uagtet den oprettede Contract, idetmindste betingelsesviis, har Virkning for

et længere Tidsrum end 50 Aar, dog, da den ommeldte Gruusgrav ikke er

skyldsat, med Amtet maatte være enigt i, at Bestemmelserne i den citerede

Plakat af 21de April 1847, der nærmest have til Hensigt at forebygge saa¬

danne Uoverensstemmelser mellem Matrikuleringen og de faktiske Forhold i

Landet, som vilde fremkomme derved at enkelte Jordstykker for et længere

Tidsrum gik over i anden Mands Besiddelse, uagtet de fremdeles i Matri¬

kulen stode anførte under Hartkorn og Gammelskat for den Eiendom de

faktisk vare fraskilte ikke kunne være tilhinder for den oftnævnte Contracts

Thinglæsning.

Under 17de Septbr. er det, paa Indenrigsministeriets Forestilling,

allernaadigst bifaldt, at Ribe Amts søndre Tiendecommissions=Distrikt ind¬

deles i trende Tiendecommissions=Distrikter, nemlig: 1ste Distrikt, bestaaende

af Gjørding Herred med Feuling og Halsted Sogne af Malt Herred; 2det

Distrikt, bestaaende af Andst Herred med Veien, Læborg, Brørup, Lindknud,

Malt og Folding Sogne af Malt Herred; og 3die Distrikt, bestaaende af

Riberhuus Birk, Løve Herred samt Møgeltønder og Ballum Birker; og ere derhos

til Tiendecommissærer allernaadigst udnævnte: i 1ste Distrikt Tiendecommissær,

Proprietær Bolvig til Kjærgaard, samt Skolelærer, Kirkesanger og Forligel¬

sescommissær Nielsen i Aarre, og Sognefoged, Gaardeier Beck i Feuling;

i 2det Distrikt Landmaaler Oxholm i Holding, Sogneforstander Gaardeier

L. Pedersen i Bukke, og Sognefoged, Gaardeier Bennedsen paa Steenvang¬

gaard; i 3die Distrikt Tiendecommissær, Gaardeier Beck i Visby, samt Amts¬

raadsmedlem, Sognefoged og Gaardeier M. Møller i Dastrup, og Sogne¬

foged, Gaardeier H. I. Terkeldsen i Obbekjær.
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Fin¬

Isølge de fra de Kongelige Postcontoirer indkomne stat
-

Stykketal af private Breve.

April.Marts. Mai.Februar. Tilsa¬Januar. Juni.

279,576 1,56275,190255,674 275,190256,521 242,876

1854,766 50,542 29,55735,474 28,093 28,981

3962,31469,585 68,50662,47875,470 62,421

11,8381,903 2,0482,221 1,975 1,917

58,49344,649 45,587 46,589 50,31451,894 29

48,97855,423 2455,971 42,51541,969 40,547

496449 572555636 426

1(14,544 17,98114,089 19,571 20,28717767

12,5931,515 5,5591,607 5,559 4,547

55,52935,997 34,204 55,809 2138,57859,295

520 316525 550520262

2,487 2,8602,541 2,5522,427 2,557

15,74617,63416,27515,567 16,77015,642
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isteriet.

jørelser er i de første sex Maaneder af Aaret 1854 udvexlet:

— ———

Stykketal af K. T.=Breve.

muar. TilsammenFelruar. Mai.Marts. April. Juni.

—

,585 55,235 215,58534,59157,17052,187 55,819

41,5446,873529 6,9677,9706,491 6,914

45,0437,055 7,541541 7,6078,2617,258

5,971806886 993155 1,0891,062

45,1956,979585 7757 7,421 7,8126,661

53,4105,7405,4055,569 6,0085,286602

2,399560590 492357 421599

4,243621713757698 684770

1,185195341 115181 168 187

15,2892,2954,512 1,9392,51,652616

2384648375929 59

2,427148405425 329593 429

1,566197 177203 242301246



Januar

Imellem Postcontoirrrne i

Hertugdømmet Slesvig
og Overpostamtet

1,160Lübeck

Imellem Postcontoirerne i

Hertugdømmet Holsten

og Overpostamtet 1

41,025Hamborg

Imellem Postcontoirerne

Hertugdømmet Holsten

og —verpostamtet i

Lülbeck 8,549
* * * * * * * * *

Imellem Postcontoirerne i

Hertugdømmet Lanen¬

borg og Qverpostamtet

i Hamborg 4,410
* * * * * *

Imellem Postcontorrerne

Hertugdømmet Lauen¬
borg og Overpostamtet
i Lübeck 2,491

Totalsummen a den

iellem samtlige Post¬

contoirer i det dansk¬

Monarkie (Overpostam¬

terne i Hamborg og Lii¬

beck derunder indbefat¬

tede) udvexlede Corre¬

575 459spondence
* * * * * * *

Imellem Postcontoirerne i

det danske Monarkie og

Kongeriget Norge, er

udvexlet 12,562

Imellem Postcontoirerne:

det danske Monarkie og

Kongeriget Sverriger

udvexlet
* * * * * * * 18,199

Imellem Postcontoirerne i

det danske Monarkie og

den tydske Postforening

aavelsom det øvrige Ud¬

80,859land er udvexlet.

Tilsammen udvexlet med

Udlandet 111,420

758

Februar

1,102

33,835

6,363

3,754

2,098

525,75.

9,30t

14,801

68,919

93,026

——

Stykketal af private Breve.

April. Mai.Marts.

1,3061,1511,551

40,18740,560 54,612

7,2187,3716 6,52.

4,49:4,1934,507

2,5062,1602,279

607,450612,651 547,969

18,48714,21515,54

16,74615,899 16,929

99,79687,51295,68.

118,656124,929 155,024

Juni.

1,058

57,615

6,283

4,142

2,262

606,18.

19,19'

18,583

96,300

154,075

—

Tilsan

7.

227,

42

25

15,

5,473,

86,

101,

529,1

717,1
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At

Stykketal af K. T.=Breve.

nuar. Februar. April. Mai.Marts.

—

1916 29 5524

174 479 427429 541

296 282 292287 557

79 866674121

48 5261 5284

68,492 68,24565,501 72,614058

Juni.

——

21

582

245

96

54

68,995

—

Tilsammen.

142

2,252

1,759

522

551

414,681
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Justitsministeriet.

En praktiserende Læge havde i et gjennem det Kgl. Sundhedscollegium
til Justitsministeriet indgivet Andragende besværet sig over, at vedkommende

Amtmand havde nedsat to af ham indleverede Regninger over Undersøgelses¬
forretninger, som han efter vedkommende Retsbetjents Reqvisition havde
foretaget over tvende Personer med Hensyn til hvorvidt deres Helbredstil¬
stand tillod, at de underkastedes Varetægtsarrest, idet nemlig bemeldte Læge

herfor havde beregnet sig en Betaling af 2 Rd., hvilken Amtet i Medfør
af Pl. 4de Octbr. 1825 Nr. 4 havde nedsat til 1 Rd.

Efter i denne Anledning at have indhentet Amtets Erklæring, svarede
Justitsministeriet i Skrivelse af 29de Decbr. f. A., at Ministeriet, der med
Amtet maatte antage, at en privat praktiserende Læge i Almindelighed ikke

kan være pligtig til at paatage sig Forretninger for det Offentlige, medmin¬
dre Tilfældet maatte være af den Beskaffenhed, at en slig Forpligtelse vilde

være hjemlet ved Grundsætningerne i Fdgn. af 4de August 1819, paa den
anden Side maatte være enigt i, at den private Læge, der efterkommer en

Reqvisition fra det Offentlige om Udførelsen af en Forretning, som vilde

paahvile Distriktslægen, hvis han var tilstede, uden at der iforveien er truffet
nogen anden Bestemmelse om Betalingen, maa i denne Henseende staae un¬
der lige Vilkaar med Embedslægen. Da nu Plakat af 4de Octbr. 1825 fast¬

sætter Betalingen for Undersøgelsen af en Persons Sundhedstilstand fra 1
til 2 Rd., hvilket ikke kan forstaaes anderledes, end at den nærmere Bestem¬

melse indenfor disse Grændser er overladt til Øvrigheden, maatte Amtet

være berettiget til i de paaklagede Tilfælde at nedsætte Betalingen fra 2 til

1 Rd., naar det fandt, at der efter Omstændighederne hertil var Anledning;

og Besværingen kunde derfor ikke ansees for tilstrækkeligen begrundet.

Imidlertid troede Ministeriet dog med Hensyn til Behandlingen af lig¬

nende Tilfælde for Fremtiden ikke at burde undlade at gjøre opmærksom

paa, at den Betragtning, at det, naar den private Læge undslaaer sig for

at udføre Forretninger, hvortil han bliver kaldet af Øvrigheden, kunde blive

nødvendigt, til forøget Byrde for det Offentlige, enten at søge en fast Over¬

enskomst truffet med ham, eller at tilkalde den fjernt boende Embedslæge,

turde indeholde et Motiv til, naar der kan være Tvivl, heller at tilstaae den

private Læge den høiere end den lavere Betaling, hvilket ogsaa fra den Side

kan have nogen Billighed for sig, at han ikke, saaledes som Embedslægen,
foruden Betalingen for de enkelte Forretninger,han udfører, nyder nogen

fast Løn af Staten.

Befordringer og Afgang.
Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 25de Septbr.

er personel Capellan for Lidø og Smørum Menigheder i Sjællands Stift

E. E. F. A. Schiwe allernaadigst beskikket til ordineret Catechet og Første¬

lærer ved Borgerskolen i Kallundborg.

Under Indenrigsministeriet. Under 17de Septbr. er Proprietær

Nielsen til Endrupholm, paa Ansøgning, i Naade entlediget som Medlem af

Tiendecommissionen for Ribe Amts søndre Distrikt. Under 28de s. M. er

W. T. L. Berggreen meddeelt Bestalling som Landmaaler.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 7“e SetoberN55 956. 1854.88,

Lovgivning.

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til

Grundlovsbestemmelse om Indskrænkning af Grundloven af 5te
*Juni 1849:

§ 1.

Grundloven af 5te Juni 1849 indskrænkes til at gjælde for Kongeriget

Danmarks særlige Anliggender.

§ 2.

Kongeriget Danmarks særlige Anliggender ere:

Justits= og Politivæsenet (med Undtagelse af den Deel, der er overdra¬

get Krigsmagten), derunder den almindelige Lovgivning vedkommende

borgerlige Forhold, Forbrydelser og Rettergang;

Bestyrelsen af Udskrivningen til Krigstjeneste i Hæren og paa Flaaden,

af Hesteudredningen til Hæren og af det militære Indqvarterings¬

væsen, derimod ikke Lovgivningen om disse Gjenstande;

Kirke= og Underviisningsvæsenet med de under samme hørende Lære¬

anstalter, med Undtagelse af de under Krigsmagten hørende Lære¬

anstalter;

Communalvæsenet;

det almindelige Fattigvæsen;

Næringsforholdene:

Landvæsenssager;

Beskatning af faste Eiendomme, Formue, Indtægt og Næring;

Sager vedkommende stemplet Papir, alle med de særlige Anliggender
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forbundne Indtægter og Udgifter, og hvilkensomhelst ny Skat for

Kongeriget allene

den Deel af Statsgjelden, som reiser sig af Lov af 20de Juni 1850

om Udjevningen af Forskjellen mellem privilegeret og uprivilegeret

Hartkorn, og enhver Gjeld, som i Fremtiden maatte stiftes for

Kongerigets særlige Vedkommende;

Sundhedsvæsenet;

Kanal= og Havnevæsenet;

Veivæsenet og Jernbanesager;

Frikjørselssager;

Assurancevæsenet;

Strandingsvæsenet;

Sager vedkommende de borgerlige militære Corpser;

Sager vedkommende offentlige Stiftelser, Lehn og Fideicommisser;

Sager vedkommende det Kongelige Theater og det Kongelige Capel;

Coloniernes indre Anliggender.

Bestemmelserne i denne § kunne forandres ved Lov.

§ 3.

Hvad der fortiden henhører under Kongerigets verdslige og geistlige

Administration kan kun ved Lov henlægges under nogen anden Statsdeel.

§ 4.

Paa Finantsloven opføres Kongeriget Danmarks særlige Indtægter og

Udgifter.

Kongerigets særlige Indtægter ere alle de, der hidrøre fra dets særlige

Indtægtskilder eller opkræves til dets særlige Anliggender (cfr. § 2).

Kongerigets særlige Udgifter ere de, der vedkomme dets særlige Anlig¬

gender, saavelsom den paa Kongeriget faldende Andeel af det Beløb, hvor¬

med de for det hele Monarkie fælleds Udgifter maatte overstige de for Mo¬

narkiet fælleds Indtægter. Denne Andeel af de fælleds Statsudgifter skal

udredes til den Tid, de forfalde, og, i Tilfælde af Forsømmelse heraf, for¬

lods fradrages Kongerigets særlige Indtægter.

§ 5.

Paragrapherne 1, 4—17, 21, 23, 33, 54 og 71 samt den første

midlertidige Bestemmelse i Grundloven af 5te Juni 1849 ere ophævede,

ligesom de Paragrapher i bemeldte Grundlov, der angaae baade Monarkiets

fælleds og Kongerigets særlige Anliggender, ere indskrænkede til disse sidste

allene, og er tillige det i Indledningen tagne Forbehold fyldestgjort.
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Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om nogle Forandringer i Anordningen af 13de August 1844:

§ 1.

Sogneforstanderskabernes samtlige Medlemmer, med Undtagelse af Sogne¬

præsten, skulle for Fremtiden vælges af vedkommende Communes Beboere

efter de i det Følgende bestemte Regler, og det skal ikke være noget Medlem

tilladt at lade møde for sig i Sogneforstanderskaberne ved Fuldmægtig.

§ 2.

Berettiget til umiddelbar Deeltagelse i Valget af Sogneforstanderne er

Enhver, der har havt fast Ophold i Sognecommunen i det sidste Aar før

Valget og er i Besiddelse af Betingelserne for Valgbarhed til Folkethinget,

i Sognedistriktetsamt

enten eier eller har i Arve= eller Livs=Fæste idetmindste 1 Td. Hart¬

Ager og Eng eller 2 Tdr. Skov= eller Mølleskyld;korn

eller som Beneficiarius eller iøvrigt ifølge sin Bestilling bruger Embeds¬

eller Tjenestejord af ovennævnte Størrelsejord

eller eier, eller med en Arvefæsterettighed, der er forbunden med Ret

til at sælge og pantsætte, besidder Bygninger, som i Overensstemmelse med

Fdg. 1ste Octbr. 1802 ere undergivne Arealskat, til en Assuranceværdi af

1000 Rd.;

eller ifølge thinglæst Contract har i Forpagtning eller Leie for den

Aarrække, hvorfor Valget skeer, et Avlsbrug paa mindst 6 Tdr. Hartkorn

hvortil Skovskyld regnes med sit halve Beløb, forsaavidt Eieren ikke ved

Hjælp af dette Hartkorn gjør samme Ret gjældende;

eller svarer til Communen et Beløb liig den Sum, som efter § 3 gi¬

ver Ret til at vælge en Valgmand.

§ 3.

De Bebvere af Sognecommunen, som yde Bidrag til samme, have havt

fast Ophold der i mindst eet Aar og ere i Besiddelse af Betingelserne for

Valgbarhed til Folkethinget, men som ikke ifølge § 2 have umiddelbar Valg¬

ret ved Valget af Sogneforstandere, skulle være berettigede til at deeltage i

dette Valg ved Valgmænd, som de dertil vælge af deres egen Midte. An¬

tallet af disse Valgmænd bestemmes i hver Sognecommune for sig for 3

Aar ad Gangen efter følgende Regel: samtlige de paa Grund af deres Hari¬

korn ifølge § 2 berettigede Vælgeres Bidrag til Communen i det sidste Aar,

saavel af Hartkorn som af Formue og Leilighed, sammenlægges, og naar

denne samlede Sum derpaa deles efter de Ydendes Hartkorn, da bliver det

Beløb, som derved udkommer pr. Td. Hartkorn, det, de umiddelbare Vælgere

skulle svare for hver Valgmand, de skulle kunne vælge, saaledes at de vælge



764

een Valgmand for hver Td. Hartkorns Bidrag, deres samtlige Bidrag til

Communen udgjøre. Den Deel af Summen, der ikke kan gaae op heri,

falder bort, naar den ikke udgjør over Halvdelen af det Bidrag, som ifølge

den nævnte Beregning falder paa en Td. Hartkorn; men udgjør den over

Halvdelen, vælges ogsaa for denne Deel en Valgmand. Valgmændenes An¬

tal maa dog i intet Sognedistrikt overstige Halvdelen af de umiddelbare Væl¬

geres. Ved Beregningen fastsættes Naturaliernes og Arbeidets Pengeværdi

af Sogneforstanderskabet i Overensstemmelse med Egnens Priser, og den hele

Beregning forelægges Amtsraadet til Stadfæstelse, efterat have været udlagt

14 Dage iforveien til almindeligt Eftersyn.

§4.

Valget af Valgmænd foretages mindst 8 Dage forud for Valget af

Sogneforstandere. Det ledes af Sogneforstanderskabets Formand og tvende

andre af dets Medlemmer, efter de samme Regler, som ere foreskrevne for

Sogneforstanderes Valg i Anordningen af 13de August 1841. Disse Valg

gjælde for 3 Aar.

§ 5.

erValgbar til Sogneforstander Enhver, der kan vælges til Folkethin¬

get, naar han tillige paa den Tid, Valget foregaaer, i eet Aar har havt

Bopæl i Communen og til denne ydet Bidrag.

§ 6.

Naar Eieren eller Besidderen af en Landeiendom ikke selv har fast Op¬

hold i det Sogneforstanderskabs=Distrikt, hvori Eiendommen er beliggende, skal

hans ved Eiendommen antagne og for Valgbestyrelsen opgivne Fuldmægtig

eller Forvalter være valgberettiget og valgbar, om han end ikke har egen

Huusstand, naar han er i Besiddelse af de Egenskaber, som iøvrigt udfordres

til Valgret og Valgbarhed, dog, hvad Valgretten angaaer, ikkun forsaavidt

den paagjældende Eiendom har et Tilliggende af idetmindste 6 Tdr. Hart¬

korn, hvortil Skovskyld regnes med sit halve Beløb.

§ 7.

De i §§ 2—6 givne Forskrifter skulle ogsaa komme til Anvendelsei

det Tilfælde, som omhandles i Anordningen 13de August 1841 § 23.

§ 8.

Den særlige Andeel i Bestyrelsen af Fattigvæsenets Anliggender, der nu

ifølge Anordn. 13de August 1841 §§ 12, 14 og 16 paahviler Præsten,

bliver for Fremtiden at udføre af det Medlem, som af Sogneforstanderskabet

for hvert løbende Aar dertil udnævnes. Den Præsten hidtil paahvilende

Forpligtelse til at modtage Gjenvalg som Formand bortfalder. Formanden

vælges i Aarets første istedetfor som hidtil i dets sidste Møde. Skolepatronen
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udvælges ifølge Valg imellem Sogneforstanderne indbyrdes. Herredsfogdens

eller Birkedommerens Stemmeret i Sogneforstanderskaberne bortfalder.

§ 9.

Ønsker et Sogneforstanderskab, at der gives nærmere Bestemmelser an¬

gaaende Udførelsen af dets forskjellige Forretninger, da kunne saadanne med

Amtsraadets Samtykke gives i et særligt Regulativ, naar de ikke staae i

Strid med Lovgivningen. Ligeledes kan, naar et Sogneforstanderskab ønsker,

at Valget af Valgmænd eller af Sogneforstandere maa foregaae paa mere

end eet Sted, eller at Communen ved disse Valg deles i flere Valgkredse,

saadant med Amtsraadets Samtykke bestemmes i et Regulativ.

§ 10.

Amtsraadet skal i Fremtiden bestaae af Amtmanden som Formand, og,

efter Kongens Bestemmelse paa Forslag af Amtsraadet, af 7, 9 eller 11

valgte Medlemmer, blandt hvilke for Bornholms Vedkommende blive at ind¬

befatte de for Kjøbstædernæindtrædende Medlemmer. De vælges af Sogne¬

forstanderskabernes i Medfør af Anordningen 13de August 1841 § 26 dertil

udnævnte Valgmænd i Forening med de Eiendomsbesiddere, som have havt

fast Ophold i Amtsraadsdistriktet i det sidste Aar for Valget og ere i Be¬

siddelse af Betingelserne for Valgbarhed til Folkethinget, samt i Amtsraads¬

distriktet:

enten eie eller have i Arve= eller Livsfæste idetmindste 12 Tdr. Hart¬

(Skov= og Mølleskyld regnet halvt imod Ager= og Engs=Hartkorn);korn

eller som Beneficiarier eller iøvrigt ifølge deres Bestillinger bruge Em¬

bedsjord eller Tjenestejord af ovennævnte Størrelse;

eller ifølge thinglæst Contract have i Forpagtning eller Leie for den

Aarrække, hvorfor Valget skeer, et Avlsbrug paa mindst 20 Tdr. Hartkorn,

hvortil Skovskyld regnes med sit halve Beløb, forsaavidt Eieren ikke ved

Hjælp af dette Hartkorn gjør samme Ret gjældende.

Over de, som saaledes ifølge deres Eiendomme ere valgberettigede, la¬

der Valgbestyrelsen en Liste forfatte og trykke, som bekjendtgjøres paa sæd¬

vanlig Maade i alle Sogneforstanderskabs=Distrikter 14 Dage før Valget skal

foregaae; iøvrigt forholdes med dette paa den Maade, som er foreskreven i

Anordn. 13de August 1844. Suppleantvalg finde ikke Sted. Blive enkelte

Pladser i Amtsraadet ledige, foretages nyt Valg, dersom Raadet ikke ved¬

tager, at Besættelsen af den ledige Plads kan opsættes til næste almindelige

Valg.

§ 11.

Valgbar til Amtsraadet er Enhver i Amtsraadsdistriktet, som er valg¬

bar til Sogneforstander. Naar ifølge Anordn. 13de August 1841 Halv¬
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delen af Raadets Medlemmer skal aftræde, afgaaer afvexlende den større eller

mindre Halvdeel, og første Gang den større Halvdeel.

§ 12.

Finder et Amtsraad det ønskeligt, at Valget af Raadets Medlemmer

foregaaer paa mere end eet Sted, eller at Distriktet med Hensyn til disse

Valg deles i flere Valgkredse, da kan Saadant med Indenrigsministeriets

Samtykke bestemmes i et særligt Regulativ.

§ 13.

Nye Valg efter denne Lovs Forskrifter foretages saa betimeligen, at de

derved „dannede Amtsraad kunne træde i Virksomhed den 1ste Mai 1855

og Sogneforstanderskaberne den 1ste Januar 1856.

§ 14.

De Bestemmelser i Anordningen af 13de August 1841, som ikke staae

i Strid med nærværende Lov, forblive fremdeles gjældende.

Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

Allerede under de Forhandlinger, som paa Rigsdagens forrige Session

fandt Sted i Anledning af den da vedtagne Lov om nogle Forandringer i

Anordningen af 13de August 1841, blev af Indenrigsministeren udhævet det

Betænkelige ved at gjøre en enkelt Deel af Communalvæsenet til Gjenstand

for en særskilt Lov, og ialtfald i samme at optage flere af de foreslaaede

Bestemmelser. Til disse Betænkeligheder, som man ikke ved det, som paa

Rigsdagen passerede, fandt Grund til at opgive, kom endnu den, at Loven

først saa seent kunde forelægges Hs. Majestæt, at den i sammes §14 inde¬

holdte Bestemmelse om, at Valg af nye Amtsraadsmedlemmer skulde foreta¬

ges inden den 1ste Mai d. A., ikke kunde tages til Følge, og da Loven

dog enten maatte stadfæstes i sin Heelhed uden nogen Forandring eller i det

Hele nægtes allerhøieste Sanction, maatte Ministeriet allerede af denne Grund

ansee det rettest, at det sidste Alternativ blev valgt. Efterat Indenrigsmini¬

steren i Henhold til Foranstaaende havde foredraget Hs. Majestæt Kongen denne

Sag, har det under 13de Septbr. d. A. behaget Allerhøistsamme allernaa¬

digst at bifalde, at der istedetfor den af Rigsdagen saaledes vedtagne Lov fore¬

lægges samme den i Udkast herved heftede Lov angaaende samme Gjenstand.

Hvorvel det nemlig fremdeles maatte ansees misligt at gjøre en enkelt løs¬

reven Deel af Communalvæsenet til Gjenstand for en særskilt Lov, forinden

dette i sin Heelhed kan omdannes, har man dog, af Hensyn til den levende

Interesse, Rigsdagen har viist for at see denne Sag fremmet, samt da man

paa den anden Side ikke saae sig istand til denne Gang at forelægge et For¬

slag til en fuldstændig Communallov, fundet det rigtigst, at der fra Regje¬
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ringens Side blev fremlagt et nyt Lovforslag om Sogneforstanderskabernes

og Amtsraadenes Sammensætning. Som det af samme vil sees, har man

deri søgt at holde sig saa nær som muligt til den af Rigsdagen vedtagne

Lov, og allene foretaget saadanne Forandringer, som ere fundne aldeles nød¬

vendige. Man skal hertil med Hensyn til de enkelte Afvigelser føie følgende

Bemærkninger.

ad § 1.

Ved denne §, som med Undtagelse af Slutningsbestemmelsen er ganske

overensstemmende med den af Rigsdagen vedtagne, vil den i Anordn. 13de

August 1841 § 2 givne Bestemmelse, at den eller de Lodseiere, der af

Sognedistriktets Hartkorn eie idetmindste 32 Tdr. Hartkorn, uden Valg skulle

indtræde i Sogneforstanderskaberne, bortfalde.

Det vilde nu vistnok være at ønske, at saadanne større Lodseiere havde

Sæde i Sogneforstanderskaberne, baade fordi de maae have en særdeles In¬

teresse for Communens Anliggender, og fordi de i Reglen maae antages at

være i Besiddelse af en fortrinlig Dygtighed til at deeltage i Communens

Bestyrelse, ligesom Erfaring ogsaa har viist, at netop disse Lodseieres Nær¬

værelse i Sogneforstanderskaberne i mange Tilfælde have havt en meget

gavnlig Indflydelse paa flere nyttige Foranstaltningers Fremme. Men paa

den anden Side ere tildeels nogle af de Betragtninger, som foranledigede

Bestemmelsen i Anordningen af 13de August 1841, nu ikke mere tilstede. De

godsherlige Rettigheder, der tidligere i Almindelighed tilkom de nævnte større

Eiendomsbesiddere, ere saaledes nu bortfaldne, og Antallet af Besiddere af

saadanne større Eiendomme vil ved Selveiendoms Fremme stedse formindskes,

saa at det efterhaanden ikkun vil være i et forholdsviis ringe Antal Sogne,

at der vil findes saadanne. Da det derhos er at antage, at de større Lods¬

eiere, som virkelig besidde en fremragende Dygtighed og vise Interesse for

Communens Anliggender, fremtidigen ved Valg ville faae Sæde i Sogne¬

forstanderskaberne, og de som valgte Medlemmer af samme sandsynligviis

endog ville mødes med mere Tillid, og saaledes erholde en forøget Indfly¬

delse, er der ikke fundet tilstrækkelig Anledning til fremdeles at holde paa

den dem hidtil tillagte Ret til at indtræde i Sogneforstanderskaberne uden

Valg. Naar de nævnte større Lodseiere saaledes for Fremtiden ikke ind¬

træde i Sogneforstanderskaberne uden Valg, og de herefter ifølge Bestemmel¬

sen i § 6 ikke ville kunne være Medlemmer af flere Forstanderskaber, er det

anseet rigtigst, at de heller ikke beholde den dem hidtil tilkommende Ret til

at lade møde ved en Fuldmægtig, især da det endog maa antages, at netop

deres personlige Nærværelse i flere Henseender vil have gavnlige Følger.
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Herom er det derfor med Hensyn til Udtrykkene i Anordn. 13de August

1841 § 2 anseet fornødent, at Loven indeholdt en udtrykkelig Bestemmelse.

ad § 2.

Ved den af Rigsdagen vedtagne Lovs § 2, som i det Væsentlige er

stemmende med Anordn. 13de August 1841, er Intet fundet at bemærke

og er samme derfor med Undtagelse af en enkelt Redactionsforandring ufor¬

andret optagen i nærværende Lovudkast. Derimod har man troct, at § 3 i

førstnævnte Lov helst bør ganske udgaae. Denne § synes nemlig at staae i

Strid med det Princip, som ligger til Grund for nærværende Lovudkast,

forsaavidt samme gaaer ud paa, at ikkun de, der ere i Besiddelse af en saa¬

dan Eiendom, eller som svare et saadant Beløb til Communen, som er nævnt

i § 2, skulle være berettigede til umiddelbar Deeltagelse i Valget af Sogne¬

forstandere, hvorimod alle andre Sognebeboere, som ere i Besiddelse af de

iøvrigt fordrede Egenskaber kun skulle have en middelbar Indflydelse paa

Valget. De Grunde, som have foranlediget den Bestemmelse i Anordn. 13de

August 1841, som Rigsdagen har bibeholdt i den fornævnte § 3, ere heller

ikke længere tilstede, naar Vælgernes Antal efter nærværende Lovudkast for¬

øges. I de enkelte Sogne, hvor denne Bestemmelse overhovedet vilde kunne

komme til Anvendelse, maa de større Eiendommes Antal være meget ubety¬

ligt, og der derimod i Reglen være et overveiende Antal af mindre Eien¬

domme, hvis Besiddere derfor ogsaa ville erholde en forholdsmæssig Indfly¬

delse paa Valgene gjennem de af dem valgte Valgmænd. Men hvis denne

Indflydelse endvidere skulde forøges derved, at endeel af disse mindre Eien¬

dommes Besiddere ogsaa skulde tilstaaes en umiddelbar Deeltagelse i Valgene,

vilde Besidderne af de større Eiendomme derved lettelig komme i en altfor

uheldig Stilling, som ganske vilde stride mod Hensigten med Loven, som er

at sikkre Besidderne af de større Eiendomme en overveiende Indflydelse paa

Bestyrelsen af Communens Anliggender. Der synes heller ikke at kunne

være nogensomhelst Betænkelighed ved i en Lov, som deels i saa væsentlig

Grad indskrænker den Indflydelse, som Besidderne af de større Eiendomme

hidtil have havt paa Valgene til Sogneforstanderskaberne, deels berøver dem

den Ret, de hidtil have havt til at indtræde i Sogneforstanderskaberne uden

Valg, ogsaa at lade den umiddelbare Valgret bortfalde, som hidtil i enkelte

Tilfælde undtagelsesviis er tilstaaet nogle Besiddere af de mindre Eiendomme.

ad § 3.

Den Deeltagelse i Valgene til Sogneforstanderskaberne, som ved Bestem¬

melserne i nærværende § er tilstaaet den Deel af Sognets Beboere, der ifølge

§ 2 ikke tilkomme nogen umiddelbar Valgret, bør ikke udstrækkes saa vidt, at

de mindre Formuende erholde en uforholdsmæssig Indflydelse paa Valgenes
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Udfald. Dette turde imidlertid lettelig kunne blive Tilfældet i saadanne

Sogne, hvor enten Udstykningen er drevet meget vidt, eller hvor der af an¬

dre Grunde er et betydeligt Antal af denne Klasse, og det er derfor anseet

rigtigst, at Forholdet mellem Valgmændene og de umiddelbare Vælgere fastsættes

saaledes, at hines Antal i intet Tilfælde maa være større end Halvdelen af

disses, idet man nemlig har antaget, at det af Rigsdagen i den af samme

vedtagne Lovs § 3 bestemte Forholdstal, hvorefter Valgmændenes Antal ikke

maatte overstige to Trediedele af de umiddelbare Vælgeres, ikke frembyder en

aldeles tilstrækkelig Garanti mod Misbrug.

ad §§ 4, 5, 6, 7.

Disse §s ere overensstemmende med §§ 5, 6, 7, 8 i den af Rigsda¬

gen vedtagne Lov, allene med den Indskrænkning, at den Valgret, som ved

Bestemmelserne i § 6 tillægges den, der enten som Fuldmægtig eller For¬

valter er antagen for en Eiendom, hvis Eier eller Besidder boer udenfor

Sogneforstanderskabs=Distriktet, ikkun skal tilkomme ham, naar den paagjældende

Eiendom har et Tillæg af idetmindste 6 Tdr. Hartkorn. Man har nemlig

antaget, at en saadan Fuldmægtig eller Forvalter ikke burde tillægges større

Ret, end den, der efter § 2 tilkommer den, der ifølge thinglæst Contract

har et Avlsbrug i Forpagtning eller Leie.

ad § 8.

Ogsaa denne § er stemmende med § 9 i den af Rigsdagen vedtagne

Lov, men er allene givet en noget forandret Redaction. Skjøndt der nem¬

lig vel kunde tale endeel for, at Præsten fremdeles beholdt den Virksom¬

hed med Hensyn til Fattigvæsenets Bestyrelse, som ved Anordn. 13de August

1841 er ham tillagt, maa det dog erkjendes, at der paa den anden Side

ogsaa tale vægtige Grunde for den af Rigsdagen foreslaaede Bestemmelse.

Det er nemlig ofte Tilfældet, at Præsten er mindre skikket til de Forretnin¬

ger, som Anordn. 13de August 1844 i denne Henseende paalægger ham, og

ofte give netop disse Forretninger Anledning til et mindre heldigt Forholt

imellem ham og Menigheden, hvorved hans Indflydelse paa samme i andre

og hans Kald nærmere liggende Forretninger svækkes. Skal Præsten des¬

uden kunne virke til Gavn i Bestyrelsen af Fattigvæsenet, er det en nød¬

vendig Betingelse, at han nyder Menighedens Tillid, og hvor dette er Til¬

fældet, ville de nævnte Forretninger i Reglen vistnok blive ham overdragne,

og han vil da formeentlig ogsaa lettere være istand til at undgaae de Riv¬

ninger, som saa let opstaae, naar han paatvinges Sognet i denne Egenskab.

Det indsees ei heller, at det for Præsten kan være mere krænkende at forbi¬

gaaes ved Valget til de heromhandlede Forretninger end at forbigaaes ved

Valget til Formand. Naar der i Sognet findes en anden Mand, som enten
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bedre eller ligesaa godt som Præsten er skikket til at forestaae Forretningerne

med Hensyn til Fattigvæsenet, synes det ogsaa at være i sig ønskeligt, at han

fritages for dem, saameget mere, som det turde være et temmelig alminde¬

ligt Ønske hos Geistligheden, saavidt muligt at forskaanes for saadanne For¬

retninger.

ad § 9.

Bestemmelserne i § 10 i den af Rigsdagen vedtagne Lov, ved hvilke

manintet Væsentligt har fundet at erindre, ere her optagne uforandrede.

ad § 10.

Det er under Forhandlingerne paa Rigsdagen udtrykkelig erkjendt, at

de Communalbeboere, der svare de mere betydelige Bidrag til Amtscommu¬

nens Udgifter, ogsaa retfærdigt og billigt bør sikkres en tilsvarende Indfly¬

delse paa Bestyrelsen af de Anliggender, hvortil de saaledes fortrinlig bidrage.

Denne Indflydelse har man i den af Rigsdagen vedtagne Lov troet at kunne

sikkre dem derved, at der til en vis Deel af Amtsraadets Pladser kun skulde

kunne vælges Eiere af mindst 12 Tdr. Hartkorn. Da imidlertid ogsaa disse

Besiddere af større Eiendomme skulde vælges af Sogneforstanderskabernes dertil

udvalgte Valgmænd, uden at der var tillagt dem selv nogensomhelst Indfly¬

delse paa Valget, indsees det let, at det Formaal, som Retfærdighed og Bil¬

lighed erkjendes at fordre, ingenlunde derved kan naaes. Man har derfor

anseet det nødvendigt at afvige fra den af Rigsdagen vedtagne Lov (cfr.

dens §§ 11 og 12) og derimod at optage andre Bestemmelser, hvorved det

tilsigtede Maal kunde opnaaes. Det har saaledes forekommet Ministeriet, at

naar man erkjender, at Besidderne af de større Eiendomme have et retfær¬

digt og billigt Krav paa at sikkres en i Forhold til deres Bidrag svarende

Deeltagelse i Bestyrelsen af Communens materielle Interesser, bør man ei

heller nægte dem en Indflydelse paa Valget af de Mænd, ved hvilke deres

Tarv saaledes skal varetages. En saadan Indflydelse vil kunne blive dem

tildeel, naar Besidderne af mindst 12 Tdr. Hartkorn tillægges Ret til at

deeltage i Valget af Amtsraadsmedlemmerne i Forening med de af Sogne¬

forstanderskaberne udnævnte Valgmænd. Antallet af disse Besiddere er vel

temmelig forskjelligt i de forskjellige Amter, og staaer i et forskjelligt Forhold

til Antallet af bemeldte Valgmænd; men fra denne Omstændighed synes der

dog ingenlunde at kunne hentes nogen grundet Indvending mod den Frem¬

gangsmaade, som her er valgt, thi Besidderne af de større Eiendomme ville

derved i de forskjellige Amter netop erholde den Indflydelse, som der ifølge

deres Antal tilkommer dem. Det turde ogsaa være at foretrække, saaledes at

lade alle Valg foretage af de samme Vælgere, fremfor at lade hver Klasse

af Eiendomsbesiddere vælge for sig, fordi man derved undgaaer den skarpe
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Sondring, som fremkaldes ved saadanne særskilte Valg. Jøvrigt ville Besid¬

derne af de større Eiendomme ved denne Valgmaade neppe i noget Tilfælde

kunne erholde en utilbørlig Overvægt, thi selv i de Amter, i hvilke deres

Antal er størst, kan det neppe ventes, at det Antal af dem, som i ethvert

Tilfælde maatte deeltage i Valgene, vilde overstige Antallet af Sogneforstan¬

derskabernes Valgmænd. Det maa nemlig i denne Henseende erindres, at

de nævnte Valgmænd ere forpligtede til at give Møde, hvorimod Besidderne

af de større Eiendomme ikke have denne Forpligtelse, hvorfor det er at vente,

at mange af dem ville udeblive fra Valgene, og desuden ville mange paa

Grund af Mangel af en eller anden af de for Udøvelsen af Valgretten for¬

nødne personlige Egenskaber være udelukkede derfra. Der turde ogsaa ved

den her foreslaaede Valgmaade komme større Harmoni imellem Lovens Be¬

stemmelser, forsaavidt derved baade Valgene til Sogneforstanderskaberne og

til Amtsraadene ville skee paa samme Maade, nemlig deels ved umiddelbare

Vælgere og deels ved Valgmænd.

ad § 11.

Da det fornemmelig er ved Bestemmelserne om Valgretten, at man kan

vente at sikkre sig hensigtsmæssige Valg, hvorimod en Valgbarhedscensus i

saa Henseende ikke vil kunne have nogen væsentlig Indflydelse, men endog

ofte være tilhinder for hensigtsmæssige Valg, har man troet, at der med

Hensyn til Valgbarheden til Amtsraadet ikke burde fordres andre Betingelser,

end de, som fordres for Valgbarhed til Sogneforstanderskaberne.

ad §§ 12, 13, 14.

Disse §s svare til de 3 sidste Paragrapher (13, 14, 15) i den af

Rigsdagen vedtagne Lov, kun at der i § 13 er iagtaget det Fornødne med

Hensyn til Forandringen af de Terminer, inden hvilke de nye Communal¬

valg skulle have fundet Sted.

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til en

Lov angaaende Afløsning af de Arvefæsterne paa de Kongelige

Domainegodser ifølge deres Skjøder paahvilende, i Forordningen

af 26de Juni 1844 § 2 omhandlede, Kjørseler:

Loven af 4de Juli 1850 om Afløsning af det Gaarde og Boelssteder

paahvilende Hoveri og lignende Pligtarbeide skal ogsaa være gjældende for

Afløsningen af de Arvefæsterne paa de Kongelige Domainegodser ifølge

deres Skjøder paahvilende, i Forordningen af 26de Juni 1844 § 2 om¬

handlede, Kjørseler.
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Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

Ifølge Arvesæsteskjøderne paa Gaardene paa de Kongelige Domainer

paahviler det en stor Deel af disse Arvefæstere at udrede Vildt= og Iagt¬

kjørseler, saavelsom Kjørseler til Embedsreiser, Godsbestyrelsen vedkommende,

til Befordring af Bygningsinspecteuren og Haandværksfolk ved Arbeide

paa de Kongen tilhørende Slotte, Kirker og Skoler, til Transport af Gruus

og Sand til enkelte Slotte, af Brænde og Tørvedeputater m. v., hvilke

Kjørselers fortsatte uforandrede Udredelse i Henhold til Skjøderne har

faaet en særegen Lovhjemmel i Forordningen 20de Mai 1840 § 23 og

især Forordningen 26de Juni 1844 § 2.

Vel ere disse Ydelser i det Hele ei af stor Betydenhed, men de hvile

meget uligeligen paa de forskjellige Sogne paa Domainegodserne; de ere af

et ubestemt Omfang, især forsaavidt de gaae ud paa Embedsreiser, og

ere disse, navnligen efter Udgivelsen af Loven af 25de Februar 1851,

blevne forøgede paa de Distrikter, i hvilke Domaineskovene ere beliggende,

som Følge af de Amtsforvalterne overdragne, Skovene vedkommende, For¬

retninger. Dertil kommer, at det er en uhensigtsmæssig Maade at skaffe

Godsembedsmænd Befordring ved at tilsige Arvefæstere der ofte boe tem¬

melig langt borte, til at yde Reiseægter. Ligesom der derfor ogsaa i den

senere Tid ere fremkomne Klager især over den sidste Art Kjørseler, og An¬

dragender fra flere Sogneforstanderskaber om at see disse Kjørseler afløste

imod en liden Pengeafgift af de Kjørepligtiges Hartkorn, hvorved Stats¬

kassen kunde blive skadesløs, saaledes er det fra Domainebestyrelsens Side

bragt under Overveielse, om de fornævnte Ægter ei kunne betragtes som

et Hoveri og Loven af 4de Juli 1850 om Afløsningen af Hoveri af Gaarde

ligefrem her bringes til Anvendelse.

Vel have nu disse Ydelser oprindeligen været forbundne med det

Fæsterne paa Domainegodserne dengang paahvilende egentlige Hoveri, men

efterat dette, der ydedes til de Kongelige Hovedgaarde og navnligen gik ud

paa Høhøstning, forlængst er bortfaldet, ere de ommeldte Kjørseler i den

senere Lovgivning ei blevne betragtede som Hoveri. Dette fremgaaer allerede

deraf, at de ere blevne bibeholdte ved de specielle Kongelige Resolutioner

om Skjøders Udfærdigelse, der maae ansees som særegne Love, og derved

unddragne de almindelige Love om Godshoveriets Regulering, som for¬

bøde alt ubestemt Hoveri, hvilket den større Deel af disse Kjørseler maatte

ansees at være, hvis de af Lovgiveren vare betragtede som Hoveri. Denne

Anskuelse er i alt Fald ligefrem bleven hjemlet ved de udtrykkelige Bestem¬

melser i Forordningen af 20de Mai 1840 § 23 og især Forordningen af

26de Juni 1844 § 2, hvilken sidste navnligen ikke synes at lade Tvivl til¬
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bage om at Rettigheden til alle de Reiser, som Skjøderne hjemle Beføielse

til at affordre Arvefæsterne paa de Kongelige Domainer, ikke i mindste

Maade afficeres ved de almindelige Bestemmelser om at ubestemt Hoveri

ei er tilstedeligt. Vel er nu derhos Loven af 4de Juli 1850 ikke blot

anvendelig paa de Arbeidspræstationer, der kunne henføres under det almin¬

delige, Fæste= og Leie=Boelssteder paahvilende, Hoveri, og endmindre allene

paa de Præstationer, som gaardbrugende Fæstebønder, efter lovligen ind¬

gaaede Hoveriforeninger eller Kjendelser, yde til Grundeieren, idet der under

Afløsnings=Loven ogsaa er antaget at være indbefattet saavel det i Lovens

3—12—4 omhandlede Arbeide, der af Selveierbønder undertiden forrettes

til Herlighedseteren, som det Arbeide, der ved Afhændelsen af Fæstegods,

overensstemmende med Forordningen af 13de Mai 1769, i sin Tid maatte

være lovligen reserveret Herlighedseieren af det Fæstegaardene tidligere paa¬

hvilende Hoveri, — men ogsaa paa alt andet Ægt og Arbeide, som ifølge

Forpligtelsesgrunde kan fordres af Bøndergaarde og Boelssteder. Men i

alle disse Tilfælde forudsættes det dog, at det Naturalarbeide, hvorpaa

Loven skal anvendes, præsteres af et Jordbrug til et andet Jord¬

brug, og det kan da ikke antages, at de heromspurgte Kjørseler ere ind¬

befattede under Loven af 4de Juli 1850, ligesaalidt som det har været

dennes Hensigt at gjøre nogen Forandring i de bestaaende Forhold, forsaa¬

vidt angaaer de almindelige Kongereiser og Reiser med Materialier til Kirkers

Vedligeholdelse eller andet lignende Naturalarbeide.

Under denne Forudsætning, at de heromhandlede Kjørseler ikke høre

under Begrebet om Hoveri, selv i den udvidede Betydning, der er givet

dette i Loven af 4de Juli 1850, og altsaa ei uden særegen Lovhjemmel

kunne blive Gjenstand for de ved denne Lov anordnede Commissioners

Virksomhed er det taget under Overveielse, om man ei kunde bevirke de

tidtnævnte Kjørselers Afløsning ved at lade foretage en Taxation af den

Nytte, disse Kjørseler yde Statskassen, og derefter træffe Overenskomst med

samtlige Sogneforstanderskaber paa Domainegodserne om en hertil støttet

Afløsning. Det turde nemlig synes at ligge i Begrebet om en communal

Repræsentation, at det Samtykke, som Sogneforstanderskaberne maatte give

til Afløsningen, maatte være bindende for de enkelte Sognebeboere, og at

Sagen derfor maatte være afgjort, naar Sogneforstanderskaberne, efterFor¬

handling med Arvefæsterne, paa disses Vegne vedtoge Afløsningen. Men

foruden at det er en Selvfølge, at det i ethvert Tilfælde ikkun kan gjælde

med Hensyn til Afløsningen af det Arbeide, der kunde betragtes som com¬

munalt, og at det i alt Fald idetmindste er meget tvivlsomt, om de om¬

handlede Ydelser kunne siges at være et communalt Anliggende, med



774

Hensyn til hvilket Sogneforstanderskabets Beslutning kunde forbinde de enkelte

Arvefæstere, er det derhos usandsynligt, at Overenskomsten kunde opnaaes

med alle Sogneforstanderskaber, og da en partiel Afløsning vilde bringe

Forvirring i det hele Forhold, til Skade saavel for Statskassen som Arve¬

fæsterne, er det anseet rettest, at der udvirkes en Lovbestemmelse, hvorved det

overlades de i nysnævnte Lov omhandlede Afløsnings=Commissioner at bestemme

disse Reisers Afløsning mod Vederlag for den Nytte eller Fordeel, som samme

afgive i Henhold til Skjødernes Bestemmelse og det i disse grundede Om¬

fang af Arvefæsternes Forpligtelse, hvorved der vil haves et Middel til at

bevirke en fuldstændig Afløsning af disse Ydelser paa en retfærdig og for

Yderne lempelig Maade.

Det skjønnes derhos ei rettere, end at Loven af 4de Juli 1850 inde¬

holder de fornødne og hensigtsmæssigste Forskrifter ogsaa med Hensyn til de

her omhandlede Ydelsers Afløsning, og saaledes ligefrem kan udvides til

at gjælde for samme.

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Ophævelsen af den Kongelige Enehandel paa Færøerne:

§ 1.

Statskassens Eneberettigelse til Handel paa Færøerne skal fra 1ste Ja¬

nuar 185 være hævet. Fra den nævnte Tid skal Handelen paa Øerne staae

aaben saavel for Indlændinge som for Fremmede; dog skal ved Siden deraf

Handelen for Statskassens Regning fortsættes indtil 1ste Juli næstefter, men

i Løbet af dette Tidsrum skal det være Regjeringen overladt, efterhaanden at

inddrage Handels=Etablissementerne udenfor Thorshavn.

§ 2.

Fra det i § 1 nævnte Tidspunkt er det saavel Indlændinge som Ud¬

lændinge tilladt, under Iagttagelse af de Forskrifter, som denne Lov inde¬

holder, at beseile alle Havne paa Færøerne og der, uden nogen Indskrænk¬

ning med Hensyn til Tiden, at drive Handel med de i Landet bosatte Hand¬

lende og til disse at afhænde eller hos dem til Forhandling at oplægge de

medførte Varer i store og smaae Partier. Saa skal det og staae dem frit,

i et Tidsrum af 4 Uger paa hvert Sted at drive Handel umiddelbart med

Indbyggerne; dog maa denne Handel kun drives fra Skib, og ikke paa Lan¬

det selv, hvad enten Saadant skeer i opførte Skure, eller i en opsat Byg¬

ning eller i Telt eller i noget andet Locale.

§ 3.

Fremmede Staters Undersaatter skulle derhos have Adgang til, lige med

Indlændinge, at deeltage i Kystfarten paa Færøerne saavelsom i Handelen
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mellem de bemeldte Øer og de øvrige til det danske Monarkie hørende

Lande, dog saaledes, at fremmede Skibe af 15 Commercelæsters Drægtighed

og derunder ikke maae benyttes til Vareførsel enten imellem forskjellige Havne

paa Færøerne eller imellem Færøe og de øvrige Dele af Monarkiet.

§4.

Alle til Færøerne ankommende Skibe skulle førend de beseile andre

Havne paa Øerne, anløbe, de fra Udlandet kommende enten Thorshavn paa

Sydstrømø eller Trangisvaag paa Syderø, og de fra Indlandet kommende

enten een af fornævnte tvende eller een af efternævnte 5 Havne, nemlig:

Vestmannhavn paa Nordstrømø, Vaay paa Bordø, Kongshavn paa Østerø,

Sands paa Sandø og Midvaag paa Vaagø.

§ 5.

Af ethvert Skib der ankommer til Færøerne, for der at udlosse eller

indlade Varer, bliver der, hvad enten Skibet tilhører Indlændinge eller Ud¬

lændinge, og uden Hensyn til om det er ladet eller gaaer i Ballast eller til

Ladningens Indhold, at erlægge en Afgift af 2 Rdlr. for hver Commerce¬

læst af Skibets Drægtighed, og hvis det er Hensigten, fra Skibet at drive

Handel umiddelbart med Indbyggerne (§ 3), skal der derhos, foruden bemeldte

Afgift, erlægges en Tillægsafgift af 3 Rdlr. pr. Commercelæst. Denne Til¬

lægsafgift skal dog ikke svares af de i Landet bosatte Handlende, naar de

fra deres Etablissementer paa Færøerne maatte lade føre Varer til andre

Havne paa Øerne og der drive Handel fra Skib direkte med Indbyggerne,

ligesaalidt som af de Skibe, der i Ballast gaae til Færøe, for der at tilfor¬

handle sig Heste eller andre levende Kreaturer,

De Skibe, som allene benyttes i den færøeske Kystfart, saavelsom Fiste¬

fartøier og andre Skibe, som løbe ind i en af de færøeske Havne blot for

at forsyne sig med Provisioner eller andre til Skibets Brug nødvendige

Gjenstande, og iøvrigt ei befatte sig med Udlosning eller Indladning af Va¬

rer, skulle være fritagne for den ovennævnte Læsteafgist. Det Samme skal

gjælde, naar et Skib i Havarietilfælde losser noget af Ladningen, forsaavidt

det Intet af denne forhandler eller efterlader, men indtager den igjen og

afgaaer med den allene uden anden Fragt.

Afgiften beregnes stedse efter danske Commercelæster, og blive de Maal,

hvortil fremmede Skibe ere ansatte, at reducere til danske Commercelæster

efter samme Regler, som ved Toldstederne i Danmark følges, hvad Havne¬

afgifterne angaaer.

§ 6.

Forsaavidt Skibet tilhører en Stat, hvori danske Skibe eller disses Lad¬

ninger ere underkastede høiere Afgifter, end om de hørte hjemme i Staten
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selv, bestemmer Kongen, om og hvorvidt der foruden den i § 5 nævnte

Afgift, skal til Statskassen svares en yderligere Afgift.

§ 7.

Af ethvert Skib, som ankrer i en færøesk Havn, skal erlægges 1 Rdlr.

i Ankerpenge, der, som hidtil, tilfalder Amtsfattigkassen; dog skulle de Skibe,

der beviisligen kun søge Nødhavn, være fritagne for denne Afgift.

§ 8.

Ethvert Skib som fra en fremmed Plads kommer til Færøerne for

der at drive Handel, skal være forsynet med de fornødne Skibspapirer, navn¬

lig til Oplysning om Skibets Læstedrægtighed og Nationalitet, med en Vare¬

fortegnelse, som nøiagtigen angiver Ladningens Indhold og hvis Rigtighed

skal være attesteret af den danske Consul, eller, hvor ingen Consul er, af

Øvrigheden paa Stedet, samt med behørige Beviser for, at hverken Mæslin¬

ger, Kopper eller andre smitsomme Sygdømme ere herskende paa det Sted

hvorfra Skibet er afseilet, eller blandt Mandskabet, hvilke Bevisers Rigtighed

ligeledes skal være attesteret af den danske Consul eller Øvrigheden paa

Stedet. For hver Klasse af disse Attestationer tilkommer der den danske

Consul 6 Skilling pr. dansk Commercelæst af Skibets Drægtighed. Skibe,

som fra indenlandsk Sted udgaae til Færøe, skulle ligeledes være forsynede

med behørige Sundhedsattester, hvorimod den udgaaende Toldseddel (fra Al¬

tona det af vedkommende Autoritet udfærdigede Manifest) træder istedetfor

Varefortegnelsen.

Saasnart et Skib er indkommet i en af de i § 4 nævnte Havne, og

forinden Noget udlosses af eller indlades i samme, har Skibsføreren at melde

sig i Thorshavn hos Landfogden og i de øvrige 6 Havne hos vedkommende

Sysselmand, til bemeldte Embedsmænd at aflevere de ovenfor nævnte Skibs¬

papirer, og, efterat disse ere befundne i Orden og derom forsynede med

Paategning, at erlægge den befalede Læsteafgift samt Ankerpenge.

Skibsføreren har derhos under sin Haand at tilstille vedkommende Oppe¬

børselsbetjent en Angivelse af generelt Indhold over Skibet, dets Drægtighed

og Ladning. Skulde Skibsføreren ikke være forsynet med rigtige Skibspa¬

pirer eller behørigt Sundhedspas, skal vedkommende Embedsmand være be¬

rettiget til at anstille og navnlig at underkaste Besætningens Sundhedstilstand

den fornødne Undersøgelse, og er Skibsføreren forpligtet til i det Hele at

holde sig de Forskrifter efterrettelig, som af Øvrigheden gives til Afhjælpning

af de forefundne Mangler. Ligeledes kan Oppebørselsbetjenten, naar han

formener, at Læstedrægtigheden ei er rigtigen angivet, foranledige Skibet

maalt, hvortil Amtet uden Ophold skal træffe fornøden Foranstaltning. Imid¬

lertid bliver Læsteafgiften at erlægge i Henhold til Skibspapirerne og Udlos¬
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ning at tilstede. Dersom Maalingen giver det Resultat, at Læstedrægtigheden

ei er større, end den, Skibspapirerne udvise, afholdes Udgiften ved Maalin¬

gen af det Offentlige, i modsat Fald af Skipperen, der da har at efter¬

betale det Manglende.

For den rigtigen erlagte Læsteafgift meddeler Oppebørselsbetjenten Skibs¬

føreren Qvittering, og er denne Qvittering Hiemmel for Skipperen til paa

denne Reise, inden han forlader Øerne, at anløbe en eller flere af de andre

færøeske Havne, uden at betale Læsteafgift, dog kan han ikke drive Handel

umiddelbar med Indbyggerne, medmindre Qvitteringen tillige indeholder

Beviis for at den i § 5 fastsatte Tillægsafgift er betalt. Ankerpenge maa

han derimod erlægge i hver Havn han besøger.

Naar Skibet, efterat have klareret i en af de i § 4 nævnte Havne,

anløber en anden af disse Havne, bliver Tilstaaelsen for de rigtigen erlagte

Afgifter at forevise i Thorshavn for Landfogden og i de øvrige Havne for

vedkommende Sysselmand, og af disse Embedsmænd at forsyne med Paa¬

tegning om Foreviisningen; men anløbes et udenfor bemeldte Havne belig¬

gende Sted vil Tilstaaelsen være at forevise for den der ansatte Qvaran¬

taineopsynsmand, der da tillige oppebærer de befalede Ankerpenge. Forinden

saadan Foreviisning og Paategning har fundet Sted og de befalede Anker¬

penge ere betalte, maa aldeles ingen Handel drives fra Skibet hverken ved

Salg eller Indkjøb.

Paa hvert Sted, hvor Noget er ladet eller losset, skal til vedkommende

Oppebørselsbetjent indsendes Beretning derom.

§ 9.

Den Toldfrihed, som hidtil har været tilstaaet Færøerne, skal indtil

videre vedblive saavel for de Varer, som fra et indenlandsk Sted udføres

til bemeldte Øer, som naar færøeske Varer indføres til et andet indenlandsk

Sted, og skal derhos den Afgift af 1 pCt., som hidtil er bleven erlagt ved

færøeske Varers Udførsel fra Danmark til fremmede Steder, for Fremtiden

bortfalde. Saa skal og Tilkjøbsafgiften forblive ukrævet for Skibe af 16

Commercelæsters Drægtighed og derunder, som anskaffes fra Udlandet for at

anvendes til Fiskeri og Vareførsel mellem Færøerne, saalænge de finde saa¬

dan Anvendelse.

§ 10.

Ret til at drive Handel paa Færøerne skal tilkomme enhver der bo¬

sat Mand, som er 25 Aar gammel og af uplettet Rygte, naar han for

vedkommende Øvrighed godtgjør, at han er i Besiddelse af et Vareforraad

til en Værdi af idetmindste 500 Rd. eller en dertil svarende Capital. Dog

skal den, som agter at nedsætte sig som Handlende, iforveien hos Soren¬

Dep. Tid. Nr. 55 og 56. 1854.
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skriveren erhverve et Antagelsesbrev til at maatte etablere Handel paa det

af ham opgivne Sted. For et saadant Antagelsesbrev erlægges til Soren¬

skriveren 2 Rd. Rigsmønt.

§ 11.

Overtrædelser af de ovenfor givne Forskrifter om, hvorledes der skal

forholdes ved Beseilingen af Færøerne, ved Lossen, Laden og Handel med

Øerne, straffes, forsaavidt de ei udgjøre en særegen grovere Forbrydelse,

saasom Bedrageri eller Forfalskning, med Bøder fra 10 til 100 Rd., der i

Gjentagelsestilfælde fordobbles. For disse Bøder hæfter saavel Skib som

Ladning, og kan der af den sidste ved Auction sælges saameget, som behø¬

ves til Mulktens Udredelse og Dækning af Omkostningerne.

For andre Overtrædelser af denne Lov, navnligen for uberettiget Han¬

del i Almindelighed, bødes første Gang fra 5 til 20 Rd., anden Gang fra

10 til 40 Rd., tredie Gang og fremdeles fra 20 til 60 Rd.

§ 12.

De Fremmede, lom beseile Færøerne, ere iøvrigt pligtige til at rette

sig efter de i Landet gjældende Love, og er det Politiets Pligt at vaage

over denne Lovs Overholdelse i det Hele og at forfølge Overtrædelser af

samme som offentlige Politisager. De idømte Bøder tilfalde Amtes Fattig¬

kasse.

§ 13.

Private Sager mellem de Fremmede, der besøge Færøerne og Øer¬

nes Beboere, som opstaae i Anledning af den i denne Lov omhandlede

Handel og Skibsfart, ville, naar nogen af Parterne det begjære, være at

behandle ved Extraret, under de for Sø= og Gjæsterets=Sager foreskrevne

Former.

§ 14.

Alle om Handelen paa Færøerne udgivne Lovbestemmelser skulle, for¬

saavidt de ikke ere bekræftede ved nærværende Lov, være ophævede fra 1ste

Januar 185, dog med Undtagelse af Bestemmelserne om Maal og Vægt,

samt om Beskaffenheden af de Varer, hvormed Afgifter af Indbyggerne

skulle erlægges.

Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

Det nuværende Kongelige Handelsmonopol paa Færøerne er alt i lang

Tid af Regjeringen bleven betragtet som en blot midlertidig bestaaende Ind¬

retning, der var bestemt til at ophæves saasnart Omstændighederne maatte

tlllade det. Saaledes blev det i Præmisserne til Forordning 13de August

1790, der er Grundlaget for Handelens nuværende Ordning, udtalt, at, da
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den hidtil bestaaende Kongelige Handels=Indretning ikke var til Fordeel en¬

ten for Indbyggerne paa Færøerne eller for de øvrige Undersaatter, forsaa¬

vidt bemeldte Øers Produkter komme under Betragtning i den hele Natio¬

nal=Handel, saa var Kongen tilsinds aldeles at ophæve Monopolhandelen paa

Færøerne fra 1ste Januar 1796 og frigive Handelen for samtlige Kongens

Undersaatter. Imidlertid blev det ved Rentekammerplakat 27de December

1796 (Kgl. Resolution 21de December s. A.), da Conjuncturerne ikke havde

viist sig bekvemme til at iværksætte den i Fdgn. 13de August 1790 bebu¬

dede Foranstaltuing, tilladt, at Handelen indtil videre maatte fortsættes efter

de gjældende Regler, hvorimod det dog blev udtalt, at det ikke mindre end

tilforn var Kongens Villie, at Handelen paa bemeldte Øer skulde frigives,

naar Omstændighederne maatte tillade det.

Efterat den færøeske Handel dernæst ved Kgl. Resol. af 2den Mai

1798 var henlagt under den grønlandske Handelscommission, hvilede Spørgs¬

maalet om Monopolets Ophævelse under Krigsperioden, og da Sagen efter

Freden paany toges under Overveielse, blev Resultatet, at den Kgl. Handel

vedblev fremdeles at bestaae, medens dens Førelse dog blev nærmere ordnet

ved mere bestemte Regler, og Handelen derhos i Aaret 1836 blev udvidet

ved Anlæget af 3 nye faste Handelsetablissementer. Under 14de April

1841 fik en tidligere til Undersøgelse af de grønlandske Forhold nedsat

Commission Extensions=Commissorium til ogsaa at tage Spørgsmaalet om

den færøeske Handel under Overveielse. Men, uagtet bemeldte Commission

kom til det Resultat, at det Kgl. Monopol burde for Færøernes Vedkom¬

mende ophæves, blev det dog, i Overensstemmelse med Rentekammerets Ind¬

stilling, ved allerh. Resolut. af 15de Mai 1844 bestemt, at den Kgl. Handel

indtil videre skulde vedblive, hvorhos det dog blev paalagt det daværende

Rentekammer, efterat have indhentet alle dertil sigtende Oplysninger, at

indkomme med Forslag, om og under hvilke Betingelser den færøeske Handel

maatte kunne frigives for danske Handlende med særdeles Hensyn til Færin¬

gernes Bedste. Herpaa beroede Sagen, da Østifternes Provindsialstænder¬

forsamling i Aaret 1846 indgav en Petition, hvori den eenstemmig androg

paa Ophævelsen af det færøeske Handelsmonopol. I Anledning heraf blev

der paany brevvexlet om Sagen med den administrerende Direction for den

Kgl. grønlandske og færøeske Handel og derefter med det daværende Gene¬

ral=Toldkammer= og Commerce=Collegium, ligesom yderligere Betænkninger

bleve af Indenrigsministeriet i Aaret 1849 indhentede fra Amtmanden paa

Færøerne og Handelsdirectionen. Endelig udtalte Folkethinget under 17de

Marts 1851 den Anskuelse, at den færøeske Handel burde frigives, hvorefter

Indenrigsministeriet under 30te April s. A. meddelte Finantsministeriet de
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Grundtræk, hvorefter de færøeske Handelsforhold formeentlig burde ordnes,

ligesom og Amtmandens Betænkning med Hensyn hertil samtidig blev ind¬

hentet. Derefter blev i Aaret 1852 et Lovudkast angaaende den færøeske

Handels Frigivelse udarbeidet i Indenrigsministeriet, over hvilket Lovudkast

saavel Finantsministeriets som Handelsdirectionens Betænkninger bleve ind¬

(Sluttes).hentede.

Blandede Efterretninger.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger.

III. Allerunderdanigst Betænkning angaaende Udkastet til

en Plan til Belysning af det danske Monarkies Kyster.

Det har allernaadigst behaget Deres Majestæt at lade Rigsraadet

forelægge en Plan, med Bilag, til Belysning af det danske Monarkies Ky¬

ster, for derover at afgive sin allerunderdanigste Betænkning.

Paa Grund heraf har denne Sag været underkastet Prøvelse af et af

5 Medlemmer bestaaende Udvalg og dernæst forhandlet i 2de Plenar=Møder.

Resultatet af disse Forhandlinger tillader man sig herved allerunderdanigst

at forelægge Deres Majestæt.

Den forelagte Plan er af den dertil nedsatte Commission udarbeidet

med saa megen Omhu og Flid, at Rigsraadet maa antage den for at være

i det Hele henstgtsmæssig.

Ved nogle af de deri fremsatte Forslag har vistnok Raadet fundet An¬

ledning til Tvivl; — da man imidlertid, i Henhold til Slutningsbestemmel¬

sen i Fdgn. af 26de Juli 1854, jevnført med sammes § 23, ikke har kun¬

net betragte den forelagte Plan fra den finantsielle Side, maa man ind¬

skrænke sig til følgende allerunderdanigste Bemærkninger.

Af Planens 2det Afsnit fremgaaer, at man er betænkt paa, foruden

de som nødvendige ansete faste Fyr, ogsaa at forøge Fyrskibenes Antal.

Rigsraadet tillader sig nu at formene, at hvor ikke særdeles Omstændighe¬

der gjøre det nødvendigt eller dog i høi Grad tilraadeligt, at anvende Fyr¬

skibe, maa det ansees fordeelagtigere at anlægge faste Fyr isteden. Det er

ikke allene den meget større Bekostning, som et Fyrskib, naar Alt medregnes,

foraarsager fremfor et fast Fyr, men ogsaa den større saavel Lysstyrke som

Lysvidde, den sidstnævnte Art Fyr tilsteder, der for Rigsraadet begrunder

en saadan Formening. Rigsraadet anseer det derfor ønskeligt, at en nøiere

Undersøgelse anstilles, om ikke faste Fyr med Fordeel lode sig anbringe hvor

man efter Planen har betænkt at anvende Fyrskibe, forinden man definitivt

bestemmer sig for de sidste.
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Det 3die Afsnit af Commissions=Planen afhandler Fyretablissementer¬

nesOrdning, Omfang og Indretning. Det her opstillede System maa

Rigsraadet i Almindelighed erkjende som hensigtsmæssigt, men man bør dog

ei undlade at bemærke, at ved et saadant forud opstillet System hænder

det sig saare let, at man i Anvendelsen paa de enkelte Tilfælde træffer paa

Vanskeligheder, som lettere lade sig løse ved en ofte ringe Modification i

Systemet, end ved en streng Holden paa dettes Gjennemførelse. Raadet

troer det derfor tjenligt at henlede Deres Majestæts Opmærksomhed paa, at

det kunde være tilraadeligt — ogsaa i Henseende til Bekostningen — ved

Indretningen af Fyretablissementerne at tage særdeles Hensyn til de loeale

Forhold, om end derved en mindre streng Gjennemførelse af den Eensfor¬

mighed, som man stræber efter, skulde opnaaes, naturligviis forsaavidt det

kan skee uden Skade for selve Fyret, som altid maa blive Hovedsagen.

Med Hensyn til Benævnelsen af den 1ste Betjent ved Fyrene af de 3

første Klasser — hvorom handles i den tidtanførte Plans 4de Afsnit —

da maa det vel, i Almindelighed betragtet, ansees temmelig ligegyldigt, om

disse blive at titulere Inspecteurer eller Mestere. Da imidlertid disse In¬

specteurers Functioner i alle Henseender skulle være de samme som Fyrme¬

—sternes hvilket Rigsraadet aldeles maa billige—og da Forskjellen i

Gage altid kun bliver ringe, saa synes det mindre tilraadeligt, ved en

høiere klingende Titel at sætte disse Mænds (og deres Familiers) Forfænge¬

lighed i Bevægelse og bringe dem til at stræbe ud over den Kreds, hvortil

de efter deres daglige Forretninger, deres hele Livs Stilling, og deres fore¬

gaaende Dannelse, maae antages at henhøre. Fordi den første Betjent ved

de større Fyr kaldes Fyrmester, bliver han ikke udelukket fra de reelle For¬

dele, som den ældre eller duelige yngre Mand fuldt vel kan fortjene; og

han vil muligt endog have større Gavn af sin forbedrede Stilling, naar

han vedbliver at hedde Fyrmester, end om han af en høiere Titel skulde

lokkes til ufornødne Udgifter. Af disse Grunde troer man at maatte an¬

befale en eensartet Benævnelse for disse saa eensartede Bestillingsmænd.

Naar det er foreslaaet at ved Fyr af 1ste Orden skal, foruden Fyr¬

mesteren eller Inspecteuren, ansættes 2 Assistenter, da er det ikke blevet

Raadet klart, hvorfor 2 saadanne Mænd skulle ansættes her, medens ikkun

een Assistent er anseet tilstrækkelig ved Fyr af 2den og 3die Orden. Det

maa nemlig bemærkes, at den ene Hovedfunction for Fyrpersonalet, nemlig

Vagtholdet, er aldeles det samme ved et Fyr af 1ste som ved et af 2den

eller 3die Rang. Det er ikkun Reengjørelsen og Pudsningen af Apparatet,

som kan fordre noget men sikkert dog kun lidet mere Arbeide ved det ene

Slags Fyr fremfor ved det andet, og dette Arbeide vil vistnok ofte for en
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stor Deel blive udført af Tjenestefolk. Hovedhensigten med disse Assistenter

antager desuden Rigsraadet at være at faae en Klasse af med offentlig

Autoritet ansatte yngre Mænd hvoraf senere Fyrmestere kunne vælges,

og til dette Øiemed vil sikkert og det tilstrækkelige Antal erholdes, naar 1

Assistent ansættes ved hvert af Fyrene af de 3 første Klasser. Naar nem¬

lig ikke dette Øiemed ansees som det hovedsagelige ved disse Assistenters

Ansættelse, saa vilde Fyrvæsenet, hvad Fyrenes Pasning angaaer, efter Raa¬

dets Formening, være ligesaa vel tjent med saadanne simple, af Fyrmesteren

selv antagne Fyrpassere, som omtales i § 11 Litr. h. (af Planens trykte

Text), hvilke desuden koste betydeligt mindre end de offentligt ansatte Assi¬

stenter.

I Henseende til de i Forslag bragte Lønninger har Rigsraadet — ogsaa

paa Grund af de ovenanførte Bestemmelser i Fdgn. 26de Juli 1854

intet Væsentligt fundet at erindre. Dog kan man (overensstemmende med

hvad der ved det foregaaende Afsnit er erindret om en streng Gjennemfø¬

relse af det opstillede System) ikke tilbageholde den Bemærkning, at den

Lighed i Vilkaar, som ved Planen er betænkt at tildeles Betjentene ved de

forskjellige Fyr, let i Virkeligheden kan vise sig som en betydelig Ulighed,

idet Fyrenes Beliggenhed for enkelte af dem kan foranledige en betydelig

Forøgelse i Prisen paa de Fornødenheder, som Betjentene skulle bruge.

Hvad den Beboelsesleilighed angaaer, som er bestemt for Fyrbetjentene,

da synes det ønskeligt, at denne fra først af bestemmes saaledes, at de Ved¬

kommende strax faae det Huusrum, som de, efter ethvert Steds locale For¬

hold, have nødig. Ellers ville Klager ikke udeblive, som dog tilsidst vilde

ende med at man bygger dem større Huse.

Foruden Pengeløn og Bolig er det fremdeles betænkt at tildele Fyr¬

betjentene et vist Areal — som det hedder — til een eller flere Køers

Underhold, eller Erstatning derfor i Penge. I denne Henseende finder no¬

gen Uoverensstemmelse Sted mellem de i den meddeelte Tabel Nr. 5 op¬

førte Summer som Godtgjørelse for Kreaturhold og de øvrige Beregninger

over den fremtidige Bekostning af Fyrene. I hiin Tabel er nemlig anført

fra 80 til 160 Rd. som saadan Godtgjørelse. Denne er udeladt i Tabel

7; derimod finder man i selve Planen, Pag. 31—38, opført forskjellige

Summer som bestemte til Indkjøb af Jord til Køer. Sammenligner man

disse Summer, for de enkelte Fyr, med den tilsvarende i Tabel 4 i Ru¬

briken „Kreaturhold eller Godtgjørelse“ saa finder man: a) at saameget

Jord, som behøves til at føde en Ko, i Planen er ansat til en Priis af

600 Rd., og b) at den rene Indtægt for vedkommende Betjent af en Ko

i Tabellen er beregnet til 40 Rd. Da nu Renten af 600 Rd. kun er
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24 Rd., saa ville enten Fyrbetjentene blive skadelidende ved kun at faae

saameget Jord, som for denne Sum kan kjøbes, eller og maa man finde

sig i at betale den fornødne Jord en Deel høiere end beregnet. Det sidste

formoder Rigsraadet at ville blive Tilfældet, thi man vil vel neppe gjøre

Fyrbetjentenes Vilkaar ringere end man har betænkt; men fortiden er det

udentvivl kun faa Steder i Landet, at saamegen Jord, som behøves til,

ikke at sommergræsse en Ko, men føde den ordentlig Aaret rundt, kan er¬

holdes for 600 Rd. At gjøre opmærksom paa denne Uoverensstemmelse

har Rigsraadet anseet som sin Pligt.

Hvad man kunde have at bemærke ved det 5te Afsnit, er alt indeholdt

Foregaaende.i det

Disse faa Bemærkninger ved den forelagte Plan til Belysning af det

danske Mønarkies Kyster tillader sig herved Rigsraadet allerunderdanigst at

henstille til Deres Majestæts allerhøieste Overveielse.

IV.Allerunderdanigst Betænkning angaaende en Tillags¬

bestemmelse til § 13 i Regulativet for Forretningsordenen i

Rigsraadet.

Det har behaget Deres Majestæt at lade Rigsraadet tilkjendegive, at

det ved den fornyede Drøftelse af Regulativet for Forretningsordenen i

Rigsraadet, hvortil Forsamlingens Betænkning om det Samme forelagte

Regulativ har givet Anledning, er kommet under Overveielse, om det ikke

maatte være rettest, at de Rigsraadet af Regjeringen forelagte Udkast offent¬

liggjøres samtidigt med de af Rigsraadet derover afgivne Betænkninger, og

at en udtrykkelig Bestemmelse herom optages i Regulativet, da det, med

Hensyn til at sammes § 13 kun taler om Offentliggjørelsen af Rigsraadets

Beslutninger og Betænkninger, kunde være tvivlsomt, om der ikke derefter

mangler Beføielse til at offentliggjøre Regjeringens Udkast, samt at det des¬

aarsag er paatænkt, ved Slutningen af Regulativets § 13, efterat det der

anbragte Punktum er forandret til Comma, at tilføie Følgende: „til hvilke

de af Regjeringen forelagte Udkast føies som Bilag“; hvorhos Deres Maje¬

stæt allernaadigst har ladet Forsamlingen opfordre til herover at yttre sig,

forinden der tages endelig allerhøieste Bestemmelse om Fastsættelsen af Rigs¬

raadets Forretningsorden.

Efterat denne Sag har været prøvet af et Udvalg og derefter været

forhandlet i Rigsraadet paa den i Regulativet for Forretningsordenen bestemte

Maade, skulde vi allerunderdanigst bemærke, at Forsamlingen maa ansee det

for aldeles hensigtsmæssigt, at Regjeringens Udkast offentliggjøres samtidigt

med Rigsraadets derover afgivne Betænkninger, hvorved disses Affattelse i
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en betydelig Grad vil lettes og den offentlige Meddelelse angaaende de

Sager, der forelægges Rigsraadet, blive fuldstændigere og mere oplysende;

ligesom det og, for at saadant skal kunne skee, turde være fornødent, at en

Bestemmelse herom tilføies Regulativet.

I Henhold til det saaledes Anførte skulde Forsamlingen allerunderda¬

indstille:nigst

at § 13 i Regulativet for Forretningsordenen, i Rigsraadet gives

det ovennævnte Tillæg.

I Overensstemmelse med et til Præsidenten i Rigsraadet under 29de

Septbr. sidstl. udfærdiget allerhøieste Reskript, hvorved det paalagdes ham

at slutte Forhandlingerne, naar de Rigsraadet allerede foreliggende Sager

vare tilendebragte, er den ved allerhøieste Patent af 26de Juli d. A. ind¬

kaldte Samling af Rigsraadet bleven sluttet Mandagen den 2den Octbr. sidstl.

Den 6te October d. A. har Hans Majestæt Kongen benaadel Efter¬

nævnte med Ordens= og Hæderstegn:

Med Dannebrogsmændenes Hæderstegn

efternævnte Storkors af Dannebrogsordenen:

Wilhelm Carl Eppingen Grev Sponneck, Kammerherre, Finantsminister.

Med Storkorset af Dannebrogsordenen:

Conrad Emil Mourier, Viceadmiral, Commandeur af Dannebrogsordenen og
Dannebrogsmand.

Asses¬Hans Jacob Koefoed, Conferentsraad, Generalauditeur for Søetaten,

sor i Høiesteret, Commandeur af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand.

Med Dannebrogsmændenes Hæderstegn

efternævnte Commandeur af Dannebrogsordenen:
Frederik Thomas v. Oxholm, Kammerherre, Oberst.

Med Commandeurkorset af Dannebrogsordenen:
Julius Carl Christian Grev Holck, Kammerherre, Major a la suite i Ar¬

meen dansk Overpostamtsdirector i Hamborg, Ridder af Dannebrogs¬
ordenen og Dannebrogsmand.

Sigmund Thomas Waldemar v. Rømeling, Kammerherre, Major, funge¬
rende Hofchef hos Hs. Kgl. Høihed Arveprindsen, Ridder af Dannebrogs¬
ordenen og Dannebrogsmand.

Med Dannebrogsmændenes Hæderstegn

efternævnte Riddere af Dannebrogsordenen:

Hans Lassen Martensen, Dr. theol., Biskop over Sjællands Stift.
Ludvig Johan Trede, Dr. philos., Etatsraad, Professor.

Anton Ulrich v. Falbe, Oberst, Commandeur for 2det Artilleriregiment.

Christian Flor, Dr. philos., Etatsraad.

Johan Georg Forchhammer, Etatsraad, Professor ved Universitetet i Kjø¬

benhavn.

Frederik Christian Petersen, Dr. philos., Etatsraad, Professor ved Univer¬

sitetet i Kjøbenhavn.
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Henning Ratjen, Dr. jur., Etatsraad, Professor ved Universitetet i Kiel.

Christian Thorning Engelstoft, Dr. theol., Biskop over Fyens Stift.

Theodor Suhr til Bonderup, Etatsraad, Grosserer.

Ulrich Seemann Boesen, Biskop i Hertugdømmet Slesvig.

Jacob Brøgger Daugaard, Biskop over Ribe Stift.
Carl v. Krag, Kammerjunker, Capitain, Overlandeveiinspecteur for Hertug¬

dømmet Slesvig.

Carl Emil Scharling, Dr. theol., Professor ved Universitetet i Kjøbenhavn.

Christian Carl v. Lundby, Major, Directeur for Armeens Materiel.

Peder Wandel Stockholm, Provst for Rougsøe med flere Herreder, Sogne¬

præst for Ørsted Menighed.

Med Ridderkorset af Dannebrogsordenen:

Carl Grev Wedell til Grevskabet Wedellsborg, Kammerherre.

Ludvig Henrik Carl Hermann Grev Holstein til Grevskabet Holsteinborg,
Kammerherre, Hofjægermester.

Wolfgang v. Haffner til Stamhuset Egholm, Kammerherre, Ritmester.

Joachim Peter Christian Bruun v. Neergaard til Svenstrup, Kammerherre,

Capitain.

Christian Baron Güldencrone, Kammerherre, Amtsforvalter for Kjøbenhavns

Amtstuedistrikt.

Hans Christian Joachim Cederfeldt de Simonsen til Stamhuset Erholm og

Søndergaarde, Kammerherre.

Johannes Lund, Høiesteretsassessor.

Peter Gottfried Martin Bagger, Appellationsretsraad.

Adolph Christian Mohrhagen, Appellationsretsraad.
Carl Emil Dahlerup, Amtmand over Færøerne.

Friedrich Gottlieb v. Thaden, Etatsraad, Departementschef under Ministeriet

for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Wilhelm Frederik Ludvig Theodor v. Levetzau, Kammerjunker, Amtmand

for Neumünster Amt.

Carl Nicolaus Dietrich Hansen, Landfoged i Landskabet Nordre=Dithmarsken.

Hans Christopher Lillienskjold, Kammerjunker, Herredsfoged og Skriver i

Øster= og Vester=Han Herreder.

Julius Theodor Wilhelm Bauditz, Kammerjunker, Sekretær hos Indenrigs¬

ministeren.

Wilhelm Joseph Henrik Baron Schaffalitzky de Muckadell, Kammerjunker,

Capitain, Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

Marx Johan Friedrich Lucht, Dr. philos., Professor, Directeur for Gym¬

nasiet i Altona.

Johan Julius Wilhelm Planck, Dr. juris., Professor ved Universitetet
Kiel.

Morten Oxenbøll, Justitsraad, Byfoged og Byskriver i Vordingborg.

Frantz Christopher Bruun, Justitsraad, Departementssekretær og Contoir¬
chef i Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet.

Ernst Richard Løffler, Justitsraad, Contoirchef, Bogholder og Hovedkasserer

ved det Kongelige Theater.

Jean André Frederik de Joncquiéres, Justitsraad, Departementssekretær og

Contoirchef i Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet.

Andreas Peter Bjerg, Justitsraad, forhen Amtsforvalter for Roeskilde

Distrikt.

i
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Schjern, Justitsraad, Overfinantsbogholder.Einar Theodor Immanuel
Justitsraad, Landinspecteur, Departementssekre¬Christian Wilhelm Balsløv

tær under Indenrigsministeriet og Chef for sammes Matriculcontoir.

Peter Klein, Justitsraad, Kasserer ved Livrente= og Forsørgelses¬ samt

Forsikkrings=Anstalten.

Johan Frederik Elmerhaus Baron v. Haxthausen, Premierlieutenant i Liv¬

garden tilfods.

Thomas Severin Birch, Justitsraad, Sekretær og Kasserer ved det Clas¬

senske Fideicommis.

Christian Gottfred Hummel, Professor ved den polytechniske Læreanstalt.

Søren Sørensen, Provst for Ramsø og Thune Herreder, Sognepræst sor

Snoldeløv og Thune Menigheder.

Jens Møller, Provst for Nørre m. fl. Herreder, Sognepræst til Grinderslev.

Joseph Christian Sørensen, Provst for Sønder og Nørre Herreder paa

Mors, Sognepræst til Karby.

Peter Willemoes Becher,) Dr. phil., Provst for Hammer og Tybjerg Her¬
reder, Sognepræst til Kjøng.

Christoph Friedrich Kiene, Forstraad, Overførster i det 3die Holstenske Over¬

førsterdistrikt, Dannebrogsmand.

Christian Andreas Hermann Kalkar, Dr. theol. &amp; phil., Sognepræst til

Gladsaxe og Herlev.

Julius Georg v. Linde, Capitain i Ingenieurcorpset.

Christian Frederik Napoleon v. Schrøder, Capitain i Ingenieurcorpset.
August Christian Schultz, Capitainlieutenant.

Peter Christian Albeck, Capitainlieutenant.

J. P. Sjelle, Capitain, Værge for Helliggeistes Kirke i Kjøbenhavn.

Carl Emil Albeck, Overkrigscommissær, Medlem af Directionen for Søqvæst¬

huset og Assistentshuset.

Christian Frederik Krabbe, Overkrigscommissær, Marineministeriets Kasserer
og Arkivar.

Hans Marcus Mackeprang, Regimentschirurg, Læge ved Tugt=, Rasp= og

Forbedringshuset.

Frederik Ernst August Emil Lund, Premierlieutenant i Søetaten.

Abraham Wolff, Dr. phil., Præst ved de mosaiste Troesbekjenderes Menig¬
hed i Kjøbenhavn.

Andreas Jacob Crucau Aagaard, Landphysicus paa St. Croix.

Hardenach Otto Conrad Laub, Sognepræst til Brahetrolleborg og Krarup.
L. A. Prytz, Generalconsul for Brasilien.

E. Bech, Consul i New=Pork.

I. M. Boom, Consul i Cadix.

M. Thacher, Consul i Boston.

L. v. Guasta, nederlandsk Consul iFrankfurt am Main.

Tesdorph, Godseier til Ourupgaard.

Valentiner, Godseier til Gjeddesdal.

L. A. Winstrup, Stadsbygmester i Flensborg.
C. I. Hansen, Kammermusicus.

Andreas Peter Berggreen, Organist ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn.
Jens Wulff, Fabrikant i Breede.
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Med Dannebrogsmændenes Hæderstegn:

Mads Rasmussen Heden, Taffeldækker ved Hofetaten.

Christian Hansen, Løber hos Hans Majestæt Kongen.

P. Andresen, forhen Skolelærer i Oddens Sogn, Holbek Amt.

Jon Arnason, Repstyrer i Borgarfjords Syssel i Islands Sønder Amt.

Giert Dirchsen Bacher, Gaardeier i Sundbyøster paa Amager.

B. Bergholdt, Skolelærer i Gabel.

H. Bock, Sandemand i Nübbel.

H. L. Boesen, Sognefoged for Sønder Kirkeby paa Falster.

S. C. Bouet, Sognefoged i Vesterø paa Læssø.

A. Broge, Commandeersergeant ved det borgerlige Artilleri i Kjøbenhavn.
W. Cadovius, Sognefoged i Gladsaxe.

C. Christensen, Degn og Skolelærer i Raepsted.

C. Christensen, Sognefoged og Lægdsmand i Sønderup, Sorø Amt.

P. U. F. Demant, Orgelbygger.

Eilers, Førster i Cøberg.

J. P. Einerssen, Commandeersergeant ved det borgerlige Infanteri i Kjø¬

benhavn.

L. Gudmundsson, Forligelsescommissær, forhen Repstyrer i Kjose Syssel i
Islands Sønderamt.

H.A. Hansen, Gartner, Jordbruger af Frederiksberg, Lægdsmand for Kjø¬

benhavns Amts 5te Lægd.
H.Hansen, Gaardmand i Dahme, Sognefoged for Phanefjord Sogn paa

Møen.

C. Hansen, Sognefoged og Lægdsmand i Nørre Lyndelse, Odense Amt.
E. Helgason, Forligelsescommissær, forhen Repstyrer i Arnæs Syssel i Is¬

lands Sønderamt.

S. P. Herskind, Skolelærer og Kirkesanger i Braband, Aarhuus Amt.

I. Holm, Digebaandscomiteret, Landmaaler i Møgeltønder.

Jackel, Pedel under den Lauenborgske Regjering.

R. Jacobsen, Lærer ved Borgerskolen i Middelfart.

L. Johansen, Sognefoged i Søllerød.

Johansen, Førster i Bruusmaar.

A. Jonson, Repstyrer i Rangarvalla Syssel i Islands Sønderamt.

O. Jonsson, Repstyrer i Hunavatur Syssel i Islands Nordamt.

J. H. Kramer, Oekonom ved det 2det Stadssygehuus i Altona.

I. Larsen, Gaardmand i Lyngby.

P. H. Leonhard, Chordegn og Lærer ved Borgerskolen i Faaborg.

H. Mogensen, Smed og Sognefoged i Tranekjær Sogn paa Langeland.

N. Nielsen af Bjerregaarden, Lægdsmand for Kjøbenhavns Amts 5te Lægd.

M. B. Nicolaisen, Opsynsmand for Fattig= og Arbeidsanstalten i Høyer.

Rasmussen, Skolelærer i Daugaard, Veile Amt.

M. I. Sigsgaard, Gaardmand, Sognefoged i Skjærum Sogn, Hjørring Amt.

Peter Svendsen Schmidt, Gaardeier i Storemagleby paa Amager.

H. Stahtz, Fangevogter i Meldorf.

T. Thorleisson, Hospitalsforstander i Halbjarnareyri i Islands Vestamt.

Fritz Hertzsprung, Dugmagermester, Medlem af den militære Hallecommission.

Carl Johan Hansen Saabye, Conducteur i Ingenieurcorpset.

Niels Schellerup, Overfyrværker ved 2det Artilleri=Regiment.
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Peter Christian Grüber, Brigadetambour ved 1ste Infanteri=Brigades Musik¬

corps.

Niels Henrich Hechmann, Hoboist af 1ste Klasse ved Livgarden tilfods.

Adolph Ludvig Zimmermann, Foureer ved Livgarden tilfods.

Lorentz Severin Felumb, Foureer ved 1ste Jægercorps.

Christian Tandrup, Vagtmester ved Livgarden tilhest.

ChristianFrederik Bomholtz, Trompeter ved Livgarden tilhest.
Carl Christian Kildentoft, Constructionsassistent af 2den Divisions 1ste Com¬

pagni Nr. 5.

Wilhelm Jacob Richter, Skibbygger=Formand af 2den Divistons 2det Com¬

pagni Nr. 282.

Jens Nielsen Kondrup, Opsigtsbetjent.
Jens Jørgensen, Skipper i Holmens Tjeneste.
NielsMogens Jansen, Skipper i Holmens Tjeneste.

Niels Ravn, Bogholder ved Kjøbenhavns Lodseri.

Hans Johansen, Fastlods af Kjøbenhavns Lodseri.

Guldbrand Ammonsen, Fastlods af Helsingørs Lodseri.

Jan Bertelsen, Fastlods af Dragørs Lodseri.

Niels Christian Svenningsen, Fastlods af Ringkjøbing Lodseri.

Frederik Børgesen, Strandcontrolleur ved Plus under Storeheddinge Told¬
distrikt.

Røper, Justeermester ved Mønten i Altona.

Hans Majestæt Kongen har endvidere under s. D. allernaadigst ud¬
nævnt:

Til Kammerherrer:

Lehnsgreve Lerche til Grevskabet Lerchenborg; Hofjægermester, Overfør¬

ster i Nørrejylland Jessen, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand:

Hofjægermester, Grev F. L. W. Ahlefeldt=Laurvigen; Hofjægermester, Lehns¬

baron Rosenkrantz til Rosenholm; Hofjægermester, Grev Hahn til Neuhaus;

Forst= og Jægermester v. Cossel i Pløen; Kammerjunker, Postmester i Ny¬

borg Krogh, og Kammerjunker, Ridejunker, Baron Wedell=Wedelsborg.

Til Hofjægermestere:

Dr. juris J. H. v. Hollen til Schønwinde og Tüschenbeck; Gods¬

besidder C. L. C. A. von Mesmer Saldern til Schiernsee.

Til Kammerjunkere:

Fuldmægtig ved Generaladjutant=Expeditionen for Landetaten, Regn¬

skabsfører R. F. Krag; Cancellist i 1ste Departement under Ministeriet for
Hertugdømmet Slesvig W. P. Bartholin, og Secondlieutenant i Livgarden
til Hest H. A. W. v. Moltke.

Under s. D. har Hs. Majestæt Kongen fremdeles allernaadigst udnævnt:

Til Conferentsraad:

Directeur for det Kgl. Mønt= og Medaillecabinet, samt Inspecteur ved
flere Samlinger Etatsraad C. I. Thomsen, Commandeur af Dannebrogs¬

ordenen og Dannebrogsmand.

Til virkelige Etatsraader:

Chefen for 2det Departement under Ministeriet for Hertugdømmet
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Slesvig, Etatsraad Kranold, Ridder af Dannebrogsordenen; Chefen for
3die Departement under samme Ministerium, Etatsraad Regenburg, Ridder

af Dannebrogsordenen; tredie Borgermester i Kjøbenhavn, Justitsraad

Dr. juris A. L. I. Casse; administrerende Directeur for den almindelige

Enkekasse, Justitsraad C. N. Lautrup, Ridder af Dannebrogsordenen;

Comiteret under Generaltolddirectoratet, Justitsraad I. J. H. Christen,

Ridder af Dannebrogsordenen.

Tlil Etatsraader med Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rang¬
forordningen:

Hovedrevisor under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig Justitsraad

Massmann, Ridder af Dannebrogsordenen; Overtoldinspecteur for Sjællands

og Lolland= Falsters Stifter, Institsraad N. P. Schjerbeck, Ridder af

Dannebrogsordenen.

Til virkelige Justitsraader:

Contoirchef i det islandske Revisionscontoir, Kammerraad H. P. Kofoed:

Stifts=Landinspecteur, Krigsassessor F. C. Henchell; Director for Sanitets¬

collegiet for Hertugdømmet Slesvig, Dr. med. &amp; chir. H. A. Th. Hansen;
Contoircheferne under Justitsministeriet, Cancelliraad C. V. Lautrup og Can¬

celliraad I. C. Soldenfeldt; Assessor i den Kgl. Landsover= samt Hof¬

og Stadsret H. A. S. Faith; Assessor i Kjøbenhavns Criminal= og

Politiret, Capitain S. I. Gudenrath; Assessor i den Kgl. Landsover¬

samt Hof= og Stadsret, Cancelliraad F. J. Fiedler; Hovedbogholder under

Nationalbanken, Kammerraad L. C. Schou; constitueret Chef for 1ste

Udskrivningsdistrikt, Overauditeur C. V. Lange; Borgermester, Cancelliraad

Poel i Itzehoe; Borgermester Rehhoff i Wilster; Borgermester Helmckei

Heiligenhafen; Oversagfører Forchhammer; Chef for Domainerevisionscon¬

toiret under Generaldecisoratet for det direkte Skattevæsen, Kammerraad

E. D. Bruun; Chef for det 1ste danske Revistonscontoir under General¬

deciforatet for det indirekte Skattevæsen, Kammerraad J. P. le Sage de

Fontenay; Inspecteur ved Klasselotteriet, Kammerraad I. C. Riise.

Til Jægermester:

Godseier, Cand. juris Fonnesbeck til Vesterbygaard i Holbek Amt.

Til Justitsraader med Rang i 5te Klasse Nr. 3 efter Rang¬
forordningen:

Universitets= og Communitetsforvalter, samt Forstander for Duebxødre

Hospital i Roeskilde, Cancelliraad G. I. Liebe; Qvæstor ved Kjøbenhavns

Universitet, Cancelliraad C. O. Frydensberg; Byfoged og Byskriver i Ny¬

sted, samt Birkedommer og Skriver ved Grevskabet Christiansholm, Cancelli¬

raad J. Schwensen; Byfoged i Nakskov, samt Herredsfoged i Nørre=Herred
Cacelliraad P. C. C. Hammerich; Byfoged i Faaborg og Herredsfoged i

Salling Herred, Overauditeur G. A. B. Stricker; Byfoged og Politimester

i Helsingøer, Overauditeur V. C. Crone; Birkedommer og Skriver ved
Bregentved og Gisselfeldt Klosters Birk, Politiretsassessor P. M. Brun;

Godsforvalter ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster, Kammerraad D. C. B.

Howitz; Landfoged og Præses i Stad= og Landretten paa Ærø I. E. A.
Carstens; Borgermester i Slesvig samt Herredsfoged for Satrup og Mohr¬

kirch Herreder C. Leisner; Borgermester, Byfoged og Stadsekretær P. C.

Bøie i Burg paa Fehmern; Politimester, Cancellisekretær O. Gussmann i
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Kiel; Amtsforvalter Rathlev i Kiel; Cancelli= og Hofretssekretær Hantelmann
i Ratzeburg; Kæmmereer ved Øresunds Toldkammer, Kammerraad C. G.
Wessel, Ridder af Dannebrogsordenen; Toldkasserer i Flensborg, Kammer¬

raad P. Juhl.

Til Professorer med Rang i 5te Klasse Nr. 8 efter Rangfor¬

ordningen:

Fr. Paludan=Müller, Ridder af Dannebrogsordenen Inspecteur for de

antiqvariske Mindesmærker, Worsaae, Ridder af Dannebrogsordenen; Inspec¬

teur ved det naturhistoriske Museum Schjødte; Inspecteur ved samme Mu¬

seum Reinhardt; Historiemaler C. Hansen; Praktiserende Læge i Kjøben¬

havn, Dr. med. Lehmann, Ridder af Danebrogsordenen; Bibliothekar ved

det Classenske Bibliothek i Kjøbenhavn Olufsen.

Til virkelige Cancelliraader:

Contoirchef under Justitsministeriet, Cancellisekretær P. L. Petersen;

Borgermester og Byfoged samt By= og Raadstuskriver i Fredericia, Høieste¬

retssekretær L. E. A. Mourier; Birkedommer og Skriver ved Grevskabet

Holsteinborgs Birk J. F. Lund; Herredsfoged og Skriver i Rougsø, Sønderhald

og Østerliisberg Herreder H. Kampmann; Byfoged i Nexø og Aakirkeby

samt Herredsfoged i Sønder Herred paa Bornholm L. A. Smith; Byfoged

i Hasle, Herredsfoged i Nørre Herred samt Birkedommer ved Hammershuus

Birk paa Bornholm F. H. Jørgensen; Herredsfoged i Bjerge=Aasum Herre¬

der, Cancellisekretær F. J. K. Petersen; Herredsfoged og Skriver i Hvetbo

Herred, Kammerassessor G. C. Saxild; Borgermester og Byfoged i Ribe

samt Birkedommer i Riberhuus Birk C. L. F. Pontoppidan; Herredsfoged

og Skriver i Kjær Herred C. O. Meinig; Fuldmægtig under Indenrigsmi¬

nisteriet H. I. Høegh; Byfoged i Reikiavik og Landfoged paa Island V.

L. Finsen; Raadmand i Helsingør O. C. Rehling; Cancellisekretær Reusch

i Glückstadt; Actuar i Flensborg Amt I. G. Carstens; borgerlig Raadmand

i Aarhuus, Kjøbmand C. Bang.

Til virkelige Kammerraader:

Stempelforvalter under Nationalbanken I. V. D. Popp; Sysselmand i

Hunnavatns Syssel Arne Arnesen; Forpagter paa Gundersløvholm, Tiende¬

commissær Andersen; forhenværende Forvalter ved Grevskabet Wedelsborg og

Landvæsenscommissær O. Repsdorph af Lægaard Mølle i Ringkjøbing Amt,

Actuar for Lygumkloster Amt I. Weilbach; Amtsforvalter Berg i Ahrens¬

boeck; forhenværende Assistent, Kammerassessor E. Jonas; Kasserer paa St.

Croix, Capitain H. P. W. Petersen; Toldinspecteur for de forenede Toldsteder

paa Banegaarden i Altona og i Ottensen, J. Th. Schlotfeldt; Toldinspecteur

i Rendsborg C. E. Schultze; Toldforvalter ved Banegaarden i Lübeck, O.
W. Bagger; Amtsforvalter for Nykjøbing Amtstuedistrikt paa Falster E. W.

Leuning; Postmester i Korsør N. C. Petersen; Sekretær og Stempelforvalter

ved Øresunds Toldkammer P. Holten; Contoirchef for Centralkassen i

Rendsborg C. F. W. Rojckowitz.

Til virkelig Forstraad:

Skovrider ved Baroniet Brahetrolleborg Oppermann.

Til Krigsraad med Rang i 6te Klasse Nr. 5 efter Rangfor¬

ordningen:

Krigscancellisekretær E. Bisserup, Sekretær hos Generaladjutanten for
Søetaten.
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Til Agenter med Rang i 6te Klasse Nr. 7, efter Rangforord¬

ningen:

Kjøbmand og Borgerrepræsentant i Roeskilde S. Borch; Kornhand¬

ler og Skibsrheder H. P. Hansen i Svendborg; Kjøbmand i Randers I.
W. Jacoby; og borgerlig Raadmand i Aalborg, Kjøbmand F. Simony.

Til Cancelliraader med Rang i 7de Klasse Nr. 1 efter Rang¬
forordningen:

Forstander for Hospitalet i Nykjøbing paa Falster, H. H. Grønbeck;

Forstander for Hospitalet i Aalborg, N. Ostenfeldt; Bogholder under Kjøben¬

havns Magistrat, Krigscancellisekretær S. Simonsen.

Til Kammerraader med Rang i 7de Klasse Nr. 2 efter Rang¬

forordningen:

Sekretær, Fuldmægtig under Indenrigsministeriet A. C. Hansen; Bog¬
holder under Universitetsqvæsturen P. C. Rosengreen; Kasserer ved Sorø

Academies Hovedkasse H. I. M. Tønnesen; Bogholder ved samme Kasse

N. B. Axelsen; Forstkasserer ved Sorø Academi, Apotheker H. E. Glahn;

Tiendecommissær Ferslev; Toldinspecteur i Holstebro D. C. Diderichsen;

Toldkasserer i Ribe C. Middelboe; Toldkasserer i Holbek N. Poulsen; Told¬

kasserer i Tønning C. H. Reimer; Postmester i Maribo O. P. Møller:

Postmester i Nykjøbing paa Falster C. U. Jantzen; Toldforvalter i Grenaa

L. W. Strandgaard; Toldforvalter i Nykjøbing paa Mors F. C. Lund;

Toldforvalter i Bandholm C. Holst; Toldforvalter i Roeskilde E. Breyen;

Toldforvalter i Elmshorn E. I. S. Hornemann; og Elbtoldskriver i Lauen¬

borg, Toldforvalter C. W. Schnabel.

Til Forstraad med Rang i 7de Klasse Nr. 2 efter Rangfor¬

ordningen:

Skovrider Emeis i Ahrensboeck.

Til Krigsraader med Rang i 7de Klasse Nr. 4 efter Rangfor¬

ordningen:

Inspecteur ved Søqvæsthuset Lieutenant W. Aagesen, og Inspecteur
ved Søetatens Hospital H. D. Nimb.

Til virkelige Kammerassessorer:

Assistent ved det Kgl. Museum, Krigscancellisekretær le Maire; Stifts¬

fuldmægtig C. Kyhl; Skibsmaaler i Kjøbenhavn P. C. Gaaser; Oppebør¬

selscontrolleur for Brænderiafgiften i Kjøbenhavn H. Dalberg; Oppebørsels¬

controlleur i Meldorf V. C. A. Rohlffs; Toldcontrolleur i Kjøbenhavn H. C.

Roede; Toldcontrolleur i Wewelsfleth D. H. Lehnhoff; Pakhuusforvalter i

Helsingør C. F. Christensen; Bogholder ved Finantshovedkassen O. H.

Kielsen; Underbogholder under Bestyrelsen for Militæretaternes Pensionering

Invalideforsørgelsen B. N. Heiberg; Fuldmægtig i Contoiret for uden¬og

landske Betalinger R. F. Andersen; Fuldmægtig under Generaldecisoratet

for Postvæsenets Regnskabsvæsen C. Th. Bruun; Fuldmægtig i Finants¬
ministeriets Assignations= og Bogholdercontoir I. E. V. Boetius; Fuld¬

mægtig under Generaltoldbirectoratet C. Richter; og Forvalter ved Frede¬

riksværks Gods H. P. Reinsholm.
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Til Kammerassessorer med Rang i 9de Klasse Nr. 2 efter
Rangforordningen:

Fuldmægtig i Creditkassen for Huuseiere i Kjøbenhavn Schumacher,

og Auctionsholder Willemann.
Til Kammersekretærer:

Maskinmester, Dannebrogsmand Colding; Kjælderskriver og Viinkyper
ved den Kgl. Hof=Etat, A. Hofgaard.

Til Sekretærer med Rang i 9de Klasse Nr. 13 efter Rang¬

forordningen:

Fuldmægtigene i 2det Departement under Ministeriet for Hertug¬

dømmet Slesvig L. v. Custan og H. A. Clod.

Under s. D. er der allernaadigst tillagt Anden Embedsmand i Lauen¬

Amt, Grev Moltke, Titel af Amtmand.borg

Under s. D. er Stabslæge ved Søetaten og Medlem af det Kgl. Sund¬

hedscollegium, Dr. med. F. W. Mansa, Ridder af Dannebrogen og Danne¬
brogsmand, allernaadigst udnævnt til Professor, med hans hidtil havende Rang.

Under s. D. er der allernaadigst forundt Chefen for Brand= og Politi¬

corpset i Kjøge samt Borgerrepræsentant sammesteds Capitain og Bager¬

mester Larsen Rang med Capitainer i Kjøbenhavns Borgervæbning, med
Tilladelse til at bære Armeens Felttegn.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Postmesterembedet i Kjøge. Gage 1200

og til Contoirhold 700 Rd. aarlig; for Oppebørslerne stilles Sikker¬Rd.,

af 4300 Rd. i anordningsmæssige Effecter. Opslaaet vacant den 5te Octbr.hed

Toldcontrolleur=Embedet i Kallundborg, hvortil er henlagt en aarlig
af 800 Rd. Opslaaet vacant den 4de Octbr.Gage

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Sognekaldet for Vor

Frelsers Menighed paa Christianshavn. Reguleringssum 2400 Rd. Ny

Ansættelse 800 Rd. Opslaaet vacant den 4de Octbr.

Nørre=Sundby og Hvorup Sognekald i Aalborg Stift. Regulerings¬
sum 870 Rd. Ny Ansættelse 213 Rd. Opslaaet vacant den 6te Octbr.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 28de Septbr. er Assistent C. I.

C. Cold allernaadigst beskikket til Cancellist ved den Kgl. Centralkasse for

Hertugdømmet Holsten. Under 1ste Octbr. er Postmester i Preetz, Kammer¬

junker, Capitain E. H. W. v. Meyeren, Ridder af Dannebrogen, allernaa¬

digst beskikket til Postmester i Rendsborg

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 28de Septbr.

er Sognepræst for Nørre=Sundby og Hvorup Menigheder i Aalborg Stift

H. K. Tryde allernaadigst beskikket til Sognepræst for Liunge og Braaby
Menigheder i Sjællands Stift.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Lovgivning.

Af den fungerende Justitsminister er forelagt Rigsdagen følgende Ud¬

kast til Lov angaaende en Forhøielse i de for Gjeldsarrestanter an¬

ordnede Underholdningspenge:

§ 1.

De ved de fortiden gjældende Anordninger fastsatte Underholdningspenge

for Gjeldsarrestanter forhøies med et Tillæg af ⅓ Rdlr. ugentligen, altsaa

Ja¬til 2 Rdlr. 24 ß. i de 6 Maaneder: October, November, December

nuar, Februar og Marts, og til 2 Rdlr. i de øvrige 6 Maaneder.

§ 2.

Denne Forhøielse der iøvrigt træder i Kraft ved denne Lovs Kund¬

gjørelse, skal med Hensyn til de paa den Tid arresterede Skyldnere ikke med¬

føre den Virkning, som Anordningerne forbinde med Udeblivelse af Betalin¬

gen af de befalede Underholdningspenge, førend en Uge efterat vedkommende

Arrestreqvirent ved Kongens Fogeds Foranstaltning er bleven underrettet

om samme.

Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

ad § 1.

Fra de fortiden i Stadens civile Arresthuus hensiddende Gjeldsarre¬

stanter er der til Ministeriet indkommen en Ansøgning om Forhøielse af de

dem hos deres Creditorer tilkommende Underholdningspenge. Disse, der for¬

tiden i Henhold til de allerhøieste Resolutioner af 25de September 1813,

30te December 1818 og 9de November 1831, kundgjorte ved Plakat af

28de September 1813, 7de Januar 1819 og 15de November 1831, for
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de 6 Maaneder fra April til September, begge inelusive, udgjøre 1 Rdlr.

3 Mk. ugentligen, men for de øvrige 6 Maaneder af Aaret 1 Rdlr. 72 Sk.

ugentligen, finde de nemlig under de nuvæxende høie Priser paa Livets For¬

nødenheder aldeles utilstrækkelige til deres Underholdning.

Dette Andragende er understøttet af Politidirecteuren, der ogsaa ved

en Sammenligning mellem Gjeldsarrestanternes Stilling og de criminelle

Varetægtsarrestanters har paaviist, at der fortiden er bedre sørget for disse

end for hine.

Ministeriet har ogsaa maattet antage en Forhøielse af Underholdnings¬

pengene nødvendig, men har dog ikke troet, at Nødvendigheden fordrer, at

de fastsættes høiere end til 2 Rdlr. ugentlig, med det hidtilværende Tillæg

af 24 Sk. om Ugen i de 6 Maaneder fra October til Marts. Det bør

herved ikke tabes af Sigte, at hvor forhadt end Brugen af Gjeldsarrest

som Tvangsmiddel i mange Tilfælde kan være, er det dog for Crediten høist

vigtigt, at der haves et Baand paa letsindige og svigagtige Debitorer, og

at dets Anvendelse ikke gjøres saa bekostelig for Creditorerne, at Debitorerne

kunne stole paa, at det ikke vil blive bragt til Anvendelse. Ministeriet maatte

finde det saameget mere betænkeligt at paalægge de Creditorer, der benytte

dette Tvangsmiddel, høiere Underholdningspenge end Nødvendigheden kræver,

som det for ikke mange Aar siden ved Forordningen af 17de Februar 1847

har faaet en Lempelse, der, idet de forrige Loves Strenghed mod Debitorer

blev i høi Grad formildet, ikke lidet har indskrænket hiint Tvangsmiddels

Virksomhed til Creditens Opretholdelse.

ad § 2.

Efter den allerhøieste Resolution af 13de December 1820, kundgjort

ved Plakat af 22de s. M., skulle Underholdningspengene altid betales idet¬

mindste een Uge forud, saaledes at Undladelsen heraf medfører, at den Arre¬

sterede kan paastaae sig strax løsladt og ikke oftere kan arresteres i den samme

Sag. Det er imidlertid ikke usædvanligt, at Creditor betaler Underholdnings¬

pengene forud for flere Uger, hvortil han i Medfør af den nysnævnte aller¬

høieste Resolution er berettiget. Naar dette er skeet, kan det vel ikke være

tvivlsomt, at han, naar Underholdningsbidraget forhøies, maa gjøre Efterskud.

Men ved tidligere stedfundne Forhøielser er det Tilfælde indtruffet, at en

Debitor, fordi Creditor, som troede at have afgjort Underholdningspengene

for et vist Tidsrum, ikke af sig selv indfandt sig med sligt Efterskud, i Hen¬

hold til den omhandlede allerhøieste Resolution og Forordningen af 18de

Marts 1693 paastod Arresten hævet med den lovbestemte Virkning, og at

dette gik igjennem ved Domstolene. For at undgaae det Ubillige i, at Cre¬

ditor ved en øieblikkelig Anvendelse af den nye Anordning, som af flere
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Aarsager maaskee ikke var kommen til hans Kundskab, skulde tabe det ham

ellers tilkommende Tvangsmiddel og derved tillige have forspildt de Omkost¬

ninger, han allerede derpaa havde anvendt, har Man derfor, i Lighed med

hvad der ogsaa blev iagttaget ved den ovennævnte Plakat af 15de Novbr.

1831, tilføiet den nærmere Bestemmelse, at den lovbefalede Virkning af Ude¬

blivelse med. Betalingen af de anordnede Underholdningspenge, forsaavidt den

ommeldte Forhøielse angaaer, ikke skal indtræde førend en Uge efterat der

ved Fogdens Foranstaltning er givet Arrestreqvirenten Underretning om For¬

høielsen.

Af Finantsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov

om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1894:

Den i Finantsloven for Aaret 189/5 vedtagne Fordeling af de for

hele Monarkiet fælleds og de for de enkelte Landsdele særlige Statsindtægter

og Udgifter gives Anvendelse paa Finantsaaret 18954.

Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

I det Statsrevisionen tilstillede, i Henhold til Finantsloven for Fi¬

nantsaaret 189 aflagte, Statsregnskab for Kongerigets Vedkommende frem¬

træder til Udgift for Kongeriget i Mellemregning med de tvende Hertug¬

dømmer Slesvig og Holsten 927,919 Rd. 2 ß., hvoraf 292,490 Rd.

38½9 ß. vedkomme Hertugdømmet Slesvig og 635,428 Rd. 59º ß. Her¬

tugdømmet Holsten.

Disse Beløb, hvormed Kongeriget saaledes i Regnskabet er belastet, ere

fremkomne derved, at Regnskabet naturligviis slutter sig til Positionerne i

Finantsloven for Kongeriget for 1894, uagtet man i denne Finantslov,

navnlig hvad Indtægtssiden angaaer, paa Grund af den ved sammes Fore¬

læggelse endnu ikke stedfundne Ordning af forskjellige herved i Betragtning

kommende Forhold, kun tildeels kunde optage den Budgettering af de hele

Monarkiet principmæssig omfattende Poster, som maatte ansees for den rig¬

tige. Senere ere disse Forhold, navnlig Told= og Posteenhedens Gjennem¬

førelse i Monarkiet, blevne ordnede, og det er derpaa i Statsbudgettet for

189½54 og endelig ved Kongerigets Finantslov for 189t5 gjennemført, hvilke

Indtægter og Udgifter der skulle betragtes som fælleds for hele Monarkiet

og hvilke som særlige for de enkelte Landsdele.

Da man nu tør gaae ud fra, at det Princip, som ligger til Grund for

Adskillelsen imellem det i finantsiel Henseende Fælleds og Særlige saavel i

Statsbudgettet for 1884 og Finantsloven samt Statsbudgettet for 18865,

som ogsaa efter den slesvigske Forfatningslov af 15de Februar og den hol¬
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stenske Forfatningslov af 11te Juni d. A. — ikke mindre end efter det

Forslag til Kongeriget Danmarks særlige Grundlovs § 2, hvorom man for¬

saavidt blev enig i forrige Rigsdagsmøde — ogsaa for Fremtiden vil blive

erkjendt for rigtigt, saa bliver det Resultat i Henseende til de forskjellige Lands¬

deles Mellemværende, hvortil Delingsforholdet efter Finantsloven for 189154

altsaa urigtigt.fører

Dette viser sig navnlig i Forholdet til Toldintraderne.

I Kongerigets Regnskab for 189g1 ere disse, overensstemmende med

Finantsloven, hvor de ere opførte som en særlig Indtægt for Kongeriget,

4,715,668 Rd. 1 ß.førte til Indtægt med* * * *

Men ifølge Loven af 26de Juli f. A. og de tilsvarende Anordninger

for Hertugdømmerne om Toldeenhedens Gjennemførelse eke Toldintraderne

for hele Monarkiet blevne en fælleds Indtægt, og som saadanne ere de og¬

saa optagne i Statsbudgettet for 189s4 og Finantsloven samt Statsbud¬

gettet for 18965.

Toldintraderne for hele Monarkiet have nu i Finantsaaret 1894 pas¬

4,715,668 Rd.seret Kongerigets Toldkasser med fornævnte* * Leß.

1,294,449 —Hertugdømmet Slesvigs Toldkasser med 201—

862,980 — 311e—Holstens

ialt 6,873,097 Rd. 521 ß.

hvoraf 60 pCt., som Kongeriget tilkommende, udgjøre 4,123,858 Rd. 51 ß.

Differentsen imellem dette Beløb og det, hvormed, som nysnævnt, Toldintra¬

derne ere førte til Indtægt i Regnskabet efter Finantsloven, 4,715,668 Rd.

„12 ß., beløber (for hele Aaret) 591,809 Rd. 451 ß. i Hertugdømmernes

Faveur og udgjør allene henved ' af det hele Beløb, hvormed Kongeriget

i det foreliggende Regnskab er belastet i Mellemregning med Hertugdømmerne

Slesvig og Holsten.

Man har imidlertid ved Opgjørelsen af dette Regnskab som berørt,

strengt holdt sig til den i Finantsloven for 1884 vedtagne Budgettering,

men af de ovenanførte Hensyn troet at burde søge det til Grund for Fi¬

nantsloven for 189g5 liggende rigtigere Delingsforhold ogsaa bragt til An¬

vendelse for Aaret 18854 derved, at man gjennem den her foreslaaede Lov

erhvervede Tillægsbevilling paa den Differents, som maatte vise sig i Resul¬

tatet af Opgjørelsen efter Kongerigets Finantslov for 18951 mod Resultatet

efter Principerne i Finantsloven for 1895.

Denne Tillægsbevilling omfatter saaledes:

a. følgende Beløb, som efter den Positionerne i Finantsloven for 1895

følgende Opgjørelse tilkomme Hertugdømmerne, efterat de have tilsvaret
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det fulde, dem efter bemeldte Finantslovs Delingsforhold paahvilende,

Fælledsbidrag, nemlig:

Hertugdømmet Slesvig med 54,700 Rd. 8114 6.

Holsten — 461,272 — 701—

515,973 Rd. 55° 6.

b. følgende Beløb, hvorpaa Kongeriget efter for¬

nævnte Opgjørelses Udvisende intet Krav vil

have, naar Fordelingsprincipet i Finantsloven for

189½t5 gives tilbagevirkende Kraft paa Finants¬

aaret 18954, hvilke Beløb derfor ere forblevne

uinddragne, nemlig:

fra Hertugdømmet Slesvig med 237,789 Rd. 53146.

Holsten — 174,155 — 85

411,945 — 4214—

tilsammen de i Kongerigets Regnskab anførte 927,919 Rd. 2 ß.*

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Lov,

hvorved Rentefoden i visse Tilfælde frigjøres og Straffen for Aager

forandres, m. v.:

§ 1.

Den ved Forordningen af 5te Januar 1813 § 21, cfr. Plakat af 22de

November 1820 § 2, bestemte almindelige Rentefod af 4pCt. skal for Frem¬

tiden ikkun være gjeldende for Udlaan i faste Eiendomme, hvorimod Rente¬

foden ved andre Udlaan skal være fri.

§ 2.

Naar en Debitor ikke i rette Tid betaler sin Gjeld, bliver han udenfor

de Tilfælde, hvor Lovgivningen hjemler en høiere Rente, pligtig til fra den

Dag, Creditor paa lovlig Maade søger sin Ret, og indtil Betalingen erlæg¬

ges, at svare en Rente af 5 pCt. Dette skal ogsaa anvendes med Hensyn

til Laan i faste Eiendomme, dog at de senere Panthavere ikke skulle lide un¬

der Forhøielsen af den for deslige Udlaan almindelig gjeldende Rentefod.

§ 3.

Istedetfor den i Danske Lovs 5 B. 14 C. 6 Art. og Forordningen

af 14de Mai 1754 § 6 fastsatte Straf for Aager af Kapitalens Confisca¬

tion bliver denne Lovovertrædelse for Fremtiden at ansee med en Mulkt af

det Fire= til det Tyvedobbelte af den ulovligt oppebaarne Fordeel, saafremt

dennes Størrelse nøiagtig lader sig oplyse, og i modsat Fald med en efter samt¬
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Mulkt, der dog ikke maa overgaae enlige Sagens Omstændigheder lempet

Fjerdedeel af den udlaante Kapital.

af denne Mulkt skal der isærdeleshedVed den nærmere Vestemmelse

vises Strenghed, naar den utilladelige Rente har været skjult under en kun¬

stig Forklædning, i hvilket Tilfælde Mulkten og bliver anvendelig, om end

Creditor intet har erholdt af den tilsigtede ulovlige Fordeel. Derimod vil

den ovenanførte Straf bortfalde, naar Omstændighederne vise, at en Credi¬

tor, der har oppebaaret større Fordeel end den lovtilladte, kun har gjort det

af Feiltagelse eller Misforstaaelse, i hvilket Tilfælde dog det formeget Oppe¬

baarne skal gives tilbage.

Motiverne til dette Lovudkast ere følgende:

Medens vore Love stedse holde fast ved 4 pCt. Rentefoden, som den

høieste Rente, der maa tages udenfor de Arter af Gjeldsforpligtelser, for

hvilke en høiere Rente særlig er bleven tilladt, er der dog i den senere Tid

ikke nægtet Nogen, der ønsker det, Tilladelse til at give 5pCt. Herved bli¬

ver imidlertid hiint Lovbud undergravet. Naar vore, som de fleste andre,

Love have sat en bestemt Grændse for Størrelsen af de Renter, som Bor¬

gerne kunne betinge sig, saa kan det kun være for at værge dem, som af

Letsindighed eller i stor Forlegenhed kunde lade sig forlede til at paatage sig

en overdreven Rente, imod den Ødelæggelse, som de derved kunde føre over

sig, og derved tillige saavidt muligt sikkre den besindige og virksomme Deel

af Folket Adgang til at erholde de for deres Foretagender nødvendige Laan

mod en Rente som disse Foretagender kunne taale. Man er derved og

gaaet ud fra den Tanke, at den Deel af Kapitalbesiddere, som fornemmelig

seer paa Sikkerheden, vil bekvemme sig til at udlaane sine Kapitaler imod den

Rente, Lovgivningen har fundet billig, naar der ikke aabnes Adgang til

at betinge sig en høiere,

Der frembyde sig vistnok meget vigtige Indvendinger mod de Forudsætninger,

hvorpaa Aagerloven saaledes hviler. Men hvad man end dømmer om Sagen i

dens Almindelighed, turde det være indlysende, at Øiemedet med det, som engang

hos os er Lov og som man efter Ministeriets Formening ikke fortiden ubetinget

bør opgive, nodvendigviis maa forfeiles, naar Kapitaleierne i alle Tilfælde, hvori

de, der trænge til Laan, ville bekvemme sig til at give høiere Renter, kunne

forskaffe sig saadanne ved at formaae de Laansøgende til at erhverve forom¬

meldte Bevilling. Herved bliver Laantageren endog mere bebyrdet, end han

var blevet, hvis Loven ligefrem havde tilstedt ham at forskrive sig til den

høiere Rente. Han maa nemlig ei allene løse en Bevilling, hvis Bekostning,

naar Summen er liden og han kun beholder Laanet for kort Tid, let kan
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indeholde en betydelig yderligere Renteforøgelse; men meget ofte vil der endnu

komme en Commissionær ind i Sagen, der skal lønnes for sin Uleilighed

baade med at skaffe Laanet tilveie og med at erhverve den fornødne Bevil¬

ling. Concurrencen bliver og derved mere tvungen og indskrænket end den

vilde være, naar den Laansøgende uden videre frit kunde henvende sig til

dem, der kunde være tilbøielige til at indlade sig med ham. Det var mu¬

ligt, at han da t. Ex. kunde faae det Laan mod 4½ pCt., hvoraf han nu

maa give 5 pCt. foruden Bevillings= og Commissionærgebyr. Det er vel

og stundom Tilfældet, at han just for den med Laanets Tilveiebringelse for¬

bundne Bekostning og Uleilighed forlanger, at Laanet bliver staaende uop¬

sagt i et vist Antal Aar, og at dette bliver ham indrømmet, men mod at

Kapitalen i lige Tid skal staae uopsagt fra hans Side, saavelsom og fra

deres, til hvem han maatte sælge den Eiendom, som gives til Pant, og dette

kan, naar ellers Tidsforholdene føre til en lavere Rente, blive ham til Skade,

hvorpaa man i endeel af den Tid, hvori de omhandlede Bevillinger have

været i Brug, har havt flere Exempler.

Den omhandlede Art af Bevillinger opkom kort efterat den fordærve¬

lige Krig, hvori Staten i 1807 blev indviklet, var tilendebragt ved Fredslut¬

ningen af 14de Januar 1814. Forholdene vare da saadanne, at disse Be¬

villinger under de Betingelser, hvorunder de bleve meddeelte, øiensynlig vare

til sandt Gavn baade for de Enkelte, der erholdt dem, og tillige for det

Hele. Danmarks forrige Velstand gik tilgrunde ved Krigen, der i Øie¬

blikket paaførte saavel Staten som mangfoldige Enkelte uhyre Tab og i sin

lange Fortsættelse udtørrede dets vigtigste Livskilder. Men isærdeleshed var

dets Omløbskapital nedsat og forstyrret i en endnu høiere Grad end dets

Formue i sammes Heelhed. Sølvmønt var, endog længe før Krigen, saa¬

godt som ganske forjaget af de Banksedler, der vare et tvunget Betalings¬

middel — som Banken end ei var pligtig at løse med Mønt (Fdgn. 6te

Octbr. 1757 og Plak. 6te Septbr. 1762); og det Middel til at udfylde

Hullerne i Omløbskapitalen, som Regjeringen under Krigen havde i en over¬

vættes Grad benyttet, nemlig Seddelnummerairets vedvarende Forøgelse, havde

den alt Aaret før Freden maattet fraskrive sig, for at skaffe en ny paa Pant

i alle Statens faste Eiendomme grundet Art af Sedler nogen Credit. I

Aarets Løb havde Regjeringen derhos under de meest uheldige og faretruende

Forhold aldeles forbrugt den store Masse af Rigsbanksedler (15 Mill.),

som, fouden dem, der behøvedes til de gamle Sedlers Løsning, bleve skabte,

for at Staten dermed kunde behjælpe sig indtil en bedre Tid kom. Og faa

Dage førend Freden blev sluttet, hav e den endvidere fundet sig i den Nød¬

vendighed at forsøge et nyt Omløbsmiddel, der, uden at have tvunget Om¬
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løb, dog formodedes at ville blive ved mange Leiligheder taget i Banksed¬

lers Sted (Comiteesedler til et Beløb af 5 Mill. Rigsdl., cfr. Plak. 8de

Januar 1814), og med disse Sedler gik det heelt maadeligt. Men den hele

Seddelmasse, som nu var forhaanden, var under dens ringe Coursværdi

langtfra tilstrækkelig til at tilfredsstille Omløbets Fornødenheder, navnlig med

Hensyn til de Kapitaler, som den fornyede Handelsvirksomhed, hvorpaa man

maatte tænke, krævede, og til den rige Leilighed, som den store Masse dybt

sunkne Statspapirer, der under Freden igjen maatte reise sig, frembød til

en meget indbydende Anvendelse for de Pengesummer, som Nogen kunde blive

mægtig. Men ei blot indeholdt Seddelmassen, saaledes som dens Værdi

var falden, i Forhold til Realiteterne kun et knapt Omsætningsmiddel. Den

var desuden, formedelst de store Svingninger i dets Værdi, et saare misligt

Creditmiddel, og især indsaae de mere Oplyste snart, at de, der paadroge sig

Gjeldsforpligtelser i denne Valuta, vare udsatte for, at de under en tilkom¬

mende Coursforbedring vilde faae en meget større Gjeld at betale, end den,

der svarede til den Pengeværdi, hvorunder de havde forpligtet sig. Lovgiv¬

ningen havde vel ved det saakaldte Sølvværdisystem søgt at raade Bod paa

de Misligheder, hvorfor Borgerne udsatte sig ved at lægge det vaklende

Seddelnummerair til Grund for de Gjeldsforpligtelser, hvori de indlode sig.

Men det var dog forbundet med en meget stor Usikkerhed baade for Laan¬

giverne og for Laantagerne, at de Sedler, hvormed Udlaanet og Tilbagebe¬

talingen bestredes, skulde beregnes efter den paa Gjennemsnittet af et Halv¬

aars Courser grundede lovbestemte Sølvværdi, som gjaldt respective i Laanets

og Tilbagebetalingens Øieblik, hvilken i modsatte Retninger kunde betydeligt

afvige fra det virkelige Forhold mellem Sølv og Sedler. Desuden foregik

der snart Begivenheder, som gjorde, at Ingen vilde benytte denne Maade at

anbringe sine Seddelkapitaler paa; thi efterat Sølvværdicoursen engang var

—for Halvaaret 1ste August 1813 til 1ste Februar 1814 — efter de an¬

ordnede Regler sat til 375 (der dog var meget langt under Øieblikkets vir¬

kelige Cours), blev den i de følgende Aar, da den, efter de foreskrevne Regler,

skulde været meget høiere, ved Kongelige Befalinger holdt paa samme Punkt.

Det blev nu Enhver klart, at han i intet Tilfælde kunde vinde ved at an¬

bringe sine Sedler efter Cours 375, hvorimod han vilde have tabt betyde¬

ligt, naar Sedlerne om kortere eller længere Tid hævede sig henimod deres

normale Værdi. Hertil kom endnu, at Udlaanerne i hiin Valuta ei maatte

tage mere end 4 pCt. Rente, medens Frdg. 5te Januar 1813 § 21, der

gik ud fra den Forudsætning, at Laan i Navneværdi var det mindst bebyr¬

dende, tillod deraf at tage 5 pCt. (cfr. Plak. 27de April næstefter).
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Det var og allerede under 11te Juni 1814 foreskrevet, at offentlige

Midler skulde udlaanes i N. V. —Under disse Omstændigheder vare der

enkelte større Handlende og Godsbesiddere, som, enten ved egen Overveielse

eller efter Kyndiges Raad, bleve bragte paa den Tanke, ved Laan i rede

Sølv at sikkre dem mod den Fare, som de i Tidens Længde vilde være

underkastede ved at optage Laan i Sedler, eller dog beholde den Gjeld, de

allerede deri havde paadraget sig. Og til saadanne Laan vidste nogle

Faa at gjøre Udveie i Udlandet, naar de lovlig turde forpligte sig til at

svare 5 pCt. i aarlig Rente. Hertil begyndte i 1815 Bevilling at blive

tilstaaet, og efterhaanden fulgte Flere det givne Exempel, saa at det snart

som almindelig Regel blev fastsat, at Cancelliet maatte andrage paa slige

Bevillinger, dog først allene, naar Laan optoges i Udlandet, hvilket om

kort Tid blev udvidet til Laan, som optoges i Hertugdømmerne. Og da

om et Par Aar ogsaa adskillige Sølvkapitaler kom ind i Danmark, navnlig

ved Hjælp af de store Bancolaan, som Regjeringen i 1818 og 1819 optog,

fornemmelig for dermed at komme betrængte Eiendomsbesiddere til Hjælp,

bleve og slige Bevillinger søgte og tilstaaede uden Hensyn til hvor Laanet

optoges. De bleve derhos og udvidede til Laan i hvad der ved det aabne

Brev af 6te April 1818 i Modsætning til rede Sølv kaldtes Sølv,

hvilket kunde betales med Sedler efter den Qvartalscours, som nu blev

indført istedetfor den ved Frdg. 5te Januar 1813 foreskrevne Halvaarscours,

og som antoges at ville altid blive den virkelige Sølvværdi nærmere. Nu

bleve slige Bevillinger meget hyppige, og saaledes vedblev det endnu endeel

Aar efterat Velstanden og Crediten havde hævet sig og Pengevæsenet var

kommet i en saadan Orden, at Kapitalisterne i det Hele fandt dem meget

vel ved at kunne anbringe deres Kapitaler mod god Sikkerhed til 4 pCt.;

men ligesom Bevillingerne fra den Tid dog bleve sjældnere og ordentligviis

kun søgtes af mindre betydende og mindre oplyste Eiendomsmænd, saaledes

fandtes det omsider, at da den exceptionelle Tilstand var ophørt, der havde

foranlediget hine i sig anomale Bevillinger, burde de ogsaa ophøre. Det

blev derfor, ifølge Cancelliets allerunderdanigste Forestilling, ved allerhøieste

Resolution af 4de December 1833 fastsat, at Adgang til saadanne Bevil¬

linger skulde ophøre med Udgangen af Juni Termin 1834 (Coll. Tid. for

1834 Pag. 17—23). Herved havde det og i lang Tid sit Forblivende,

men uagtet alle Creditforhold vedbleve at forbedre sig, foranledigede, dog

den stedse stigende Foretagelsesaand og Eiendomsprisernes Forhøielse, at der

endeel Aar senere saavidt vides første Gang i 1842, atter blev meddeelt

Bevillinger af foranførte Slags, dog indtil Krigen af 1848 kun i meget

faa Tilfælde. Senere ere de derimod blevne temmelig hyppige; men da
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Forholdene nu ere saadanne, at de særlige Grunde, hvorved slige Bevillinger

i sin Tid bleve motiverede, ikke længere finde Sted i høiere Grad, end den,

hvori de stedse kunne blive ved, er den ommeldte Anomali funden at burde

hæves. Dertil frembyde sig imidlertid flere Veie; den ene: at lukke Døren

for disse Bevillinger, medens Renteloven iøvrigt blev uforandret; den anden:

at gjøre dem overflødige ved at ophæve den lovbestemte Rentebegrændsning;

og den tredie, som ligger midt imellem begge, at gjøre Rentefoden fri for

visse Arter af Laan, og derimod ikke at tilstaae nogen Undtagelsesbevilling

med Hensyn til de øvrige. Den første Vei er ikke anseet tilraadelig; thi,

foruden at det vilde være en lidet ønskelig Vaklen i Grundsætninger, om

Regjeringen nu atter gik tilbage til Resolution af 4de December 1833,

passer det sig heller ikke vel til den nærværende Udvikling, paany at ville

give den i sig ei aldeles naturlige Rentebegrændsning en forøget Styrke.

Den anden af de nævnte Veie har vel en meget anbefalelig Side, men

saaledes som Forholdene engang ere, har man ikke kunnet andet end finde

det meget betænkeligt, uden Undtagelse at ophæve al lovbestemt Rente.

Derimod frembyder der sig en Mellemvei, hvorved det, der under de nu¬

værende Forhold ene kan vække Betænkelighed ved en ubunden Rente, bort¬

falder, og dog det mest Hemmende og Skadelige i Rentebegrændsningen

tabersig.

Allerede meget længe have de fleste Lærere i Statsvidenskaberne været

enige om Aagerlovens Forkastelighed, og Vægten af de med stor Skarphed

udviklede Grunde, som flere Forfattere herfor have anført, maa i det Hele

anerkjendes. Det kan heller ikke feile og er desuden let at bevise, at mange

af de Mænd, der have taget virksom Deel i Staternes Lovgivning, klarlig

have indseet Aagerlovens mange svage Sider. Imidlertid have faa Stater,

selv under de meest føielige Betingelser, dristet sig til at afskaffe al lovbestemt

Rente, og, hvad der er endnu mærkeligere, de enkelte Stater, som have

vovet dette, ere siden traadte tilbage. Saaledes blev i Keiser Joseph den

2dens reformrige Tider Rentebegrændsningen aldeles afskaffet i Østerrig

1787, efterat Aagerlovens Afskaffelse allerede i 1782 var sat under Spørgs¬

maal. Men der opstod strax de meest levende Besværinger over denne

Lovforandring. Regjeringen tog heraf Anledning til at udsætte en betydelig

Præmie for den bedste Afhandling over Aager og Aagerlove, og i de ind¬

komne Priisskrifter, hvoraf nogle udgjøre de meest værdifulde Undersøgelser,

som man har over dette Æmne, fandt den Understøttelse for den Lov, den

havde givet, hvilken den og i mange Aar, selv efter Joseph den 2dens Død,

holdt fast ved, under Forsøg paa ved andre Midler at afværge den Mis¬

brug, som var opstaaet ved Aagerlovens Ophævelse; men omsider (1803)
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gav den dog efter. Mindre mærkeligt er det, at Aagerloven blev afskaffet

i Frankrig under Revolutionen (1797), skjondt det igrunden stod i en

paafaldende Modsigelse med mange af den revolutionaire Regjerings øvrige

Foretagender, men at under Keiserregjeringen igjen en lovbestemt Rentefod

blev indført (1807).

Forgjæves vil man søge at værge sig mod de for en fri Rentefod

talende Grunde ved at erklære dem for theoretisk Hjernespind; de ere netop

for en stor Deel hentede fra et fortroligt Bekjendtskab med Omsætnings¬

forholdene i det virkelige Liv. Men den ovenberørte Omstændighed vækker

dog Formodning om, at Sagen maa have en Side, som de indsigtsfulde

Forfattere, der have taget Ordet for en ubunden Rente, ikke have opfattet

i dens fulde Betydning. Det turde isærdeleshed ved en omhyggelig

Prøvelse vise sig, at det Slags Laan, der er forbunden med Pantesikkerhed

i faste Eiendomme, med Hensyn til det omhandlede Spørgsmaal er saa

forskjelligt fra andre Laan, at det, der gjelder om disse, just ikke saa lige

gjelder om hine.

En af de med størst Styrke og Virkning mod Aagerloven fremførte

Indvendinger ligger i de mangfoldige Kunstgreb, hvorved den virkelige

Aagerkarl er istand til at undvige samme, og ved hvis Hjælp den letsindige

eller fortrykte Laansøger endog bringes til, under en eller anden Forklædning,

at give meget høiere Rente end den, hvorfor han under en fri Rentefod

kunde forskaffe sig det fornødne Laan. Men Laan paa faste Eiendomme

give i sig selv liden Leilighed til at udøve disse Kunster; navnlig ville de

under de Forhold, som nu i mere end 20 Aar have fundet Sted heri Landet,

være saa godt som uden Anvendelse paa det Slags Laan. Det er usæd¬

vanligt, at der gives mere end lovlig Rente af disse Laan, naar det ellers

virkelig er Sikkerheden, som derved haves for Øie. Saafremt dette behøvede

Beviis, saa ligger et saadant blandt andet deri, at Laanene ordentligviis

blive henstaaende uopsagte i Panterne, saalænge Debitor ønsker at beholde

dem, og ingen særlig Omstændighed bringer Creditor eller den, som træder

i Creditors Sted, til at opsige. — En anden vigtig Indvending mod den

lovbestemte Rentefod er, at saavel Laangiverens Afsavn af den Kapital,

som han overlader til en Anden, som dennes Nytte af samme, aldeles beroer

paa særegne ubestemmelige Forhold, saa at en lovbestemt Grændse for det

Vederlag, den Sidste skal give den Første, bliven en reen Vilkaarlighed.

Men saa beføiet denne Indvending er med Hensyn til andre Udlaan, har

den ikke sin fulde Rigtighed anvendt paa de Udlaan, der ere forbundne

med Pantesikkerhed, hvor denne er en Sandhed. Den Rente, som i flere

Slægtfølger har været den lovbestemte, og som for Pantelaan i faste Eien¬
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domme har, Sagen betragtet i sin Almindelighed, været den virkelig gjel¬

dende, indeholder dog en temmelig fast Maalestok for hvad en Kapitals

Benyttelse er værd. Paa den hvile de Beregninger over selve Eiendom¬

menes Værdi, der ere lagte til Grund for Kjøb og Salg, for Pantesikker¬

heds Bedømmelse, for Beskatning, for Erstatning for fraskilte Eiendoms¬

stykker eller Eiendomsrettigheder, i den senere Tid endog for en Mængde

Eiendoms=Afhændelser, som ere blevne begrundede ved Love eller dog ved

Retninger, som den lovgivende Magt har lagt for Dagen. Den er ligeledes

for en stor Deel Grundlaget for det Forhold mellem Indtægter og Udgifter,

hvorpaa en Mængde Stiftelser og andre offentlige eller halv offentlige Ind¬

retninger ere beregnede, og har saaledes rodfæstet sig i den almindelige

Forestillingsmaade, at man ordentligviis betragter en Kapital og en

faststaaende sikkret Afgift som lige Størrelser, naar de forholde sig

som 25—1.

En Rente af 4 pCt. turde derfor være alt, hvad man billig kan for¬

lange, naar man vil have sin Formue anbragt som faststaaende

og sikkret rentebærende Kapital. Det turde endog for alle Kapita¬

lister, der ville være frie for den Uleilighed og Fare, som er forbunden

med en mere bevægelig Anvendelse af deres Formue (passive Kapitalister),

være særdeles tjenligt, at der haves en saadan fast Rente, da de ellers,

forsaavidt de maae overlade Bestyrelsen til Andre, eller, om de just ei behøve

det, dog ikke kunne anvende behørig Tid og Opmærksomhed paa de Bevægelser

i Forholdene, der indvirke paa de Renter, der kunne erholdes, ere udsatte

for Tab. Men især er Vedligeholdelsen af den nuværende Rente vigtig for

Eiendomsmændene, hvis Eiendomme ville tabe i Værd, dersom Renten gik

iveiret, og der vilde navnlig være en ikke ubeføiet Anledning til Besvæ¬

ring for alle dem, der i den senere Tid ved Foretagender af den lovgivende

Magt ere bragt til at kjøbe Eiendomme, om denne nu gjorde Skridt, der

kunde virke til Rentens Forhøielse. Vel er det ingenlunde en afgjort Sag,

at Ophævelsen af Rentebegrændsningen vilde frembringe en almindelig

Renteforhøielse. Det har tvertimod ikke ringe Sandsynlighed, at Renten af

faststaaende Kapitaler vilde blive ved at holde sig paa dens nærværende

Standpunkt, ja man kunde næsten med Sikkerhed paastaae, at den derved ikke

vilde bringes høiere iveiret, dersom man kunde gjøre Regning paa, at

Sagen rolig vilde udvikle sig i Overensstemmelse med Forholdenes egen

Natur. Men en i Manges Interesse saa indgribende Lovforandring vilde

efter al Sandsynlighed fremkalde en urolig Bevægelse, der idetmindste for

en Tid let kunde faae en skadelig Indflydelse. Adskillige Kapitalister vilde

udentvivl forsøge ved deres Kapitalers Opsigelse at bringe Debitorerne til
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at tilstaae en høiere Rente, og hos Eiendomsbesidderne vilde der opstaae

en temmelig almindelig Ængstelse, der vilde bevæge dem til enten at gaae

ind paa slige Fordringer eller endog at skille sig ved deres Eiendomme,

medens Mange vilde finde Betænkeligheder ved at kjøbe. Idetmindste kan

man ikke være sikker paa, om ikke Sagen vilde tage en saadan Vending,

og man kan ikke vide, hvor vidt Virkningen vilde gaae, naar engang Æng¬

stelse begyndte at udtale sig. I alt Fald er det Onde, som man derved

vilde udsætte Samsundet for, altfor stort ved Siden af det Gode, som man

kunde vente sig af den omhandlede Lovforandring. (Sluttes).

Motiver til Lovudkastet om Ophævelsen af den Kongelige Enehandel

paa Færøerne.

(Slutning. See Dep. Tid. Nr. 55 og 56, S. 774—780.)

De før ommeldte, om denne Sag til forskjellige Tider førte Forhand¬

linger have ledet til det Hovedresultat, at man nu er bleven enig om, deels

at den færøeske Handels Frigivelse maa betragtes som en Nødvendighed,

deels at den bør frigives ikke blot for Indlændinge, men ogsaa for fremmede

Staters Undersaatter. Spørgsmaalet bliver saaledes væsentlig, paa hvilken

Maade Frihandelen kan indrettes saaledes, at samme kan blive til Gavn

for Færingerne, og at udsinde et passende Afgiftssystem for de Bidrag, der

ville være at yde til Statskassen for dermed at afholde de til Færøernes

Administration nødvendige Udgifter, naar Statskassen skal miste den Indtægt,

Handelen hidtil har givet.

Skjøndt den daværende Indenrigsminister ikke i det Hele kunde være

enig i den Maade, hvorpaa det ommeldte Formaal var søgt opnaaet ved

det, som forhen berørt, i Aaret 1852 i Indenrigsministeriet udarbeidede

Lovudkast, blev det dog anseet for rettest, for saa meget som muligt at

fremme denne Sag, der antoges at være af indgribende Betydning for

Færøernes Indbyggere, at erhverve Lagthingets Betænkning over samme,

hvorefter det da vilde kunne komme under nærmere Overveielse, paa hvilken

Maade Sagen hensigtsmæssigst kunde være at fremme.

Efterat dernæst Lagthingets Betænkning, der i flere væsentlige Punkter

var afvigende fra det forelagte Udkast, i Efteraaret 1853 var indkommet

til Ministeriet, fandt Samme herved de allerede opstaaede Tvivl om Hen¬

sigtsmæssigheden af enkelte Bestemmelser i Lovudkastet bestyrkede, og da det

alt tidligere af Indenrigsministeriet var foranlediget, at et Udkast til en

Lov om Skibsfart og Handel paa Island var blevet taget under Over¬

veielse af en Commission, bestaaende af Mænd, der vare bekjendte med de
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locale Forhold og navnlig Handelsforholdene paa Island, fandt Ministeriet

det rigtigst, ogsaa at indhente Betænkning fra de samme Mænd over den

færøeske Handelssag, der i mange Henseender angik lignende Forhold som

de paa Island stedfindende og Ministeriet anmodede derfor under 3die

November f. A. den ommeldte Commission om ogsaa at tage den færøeske

Handelssag under Overveielse, idet der i dette Øiemed blev tilforordnet

samme 2 nye Medlemmer, der vare nærmere bekjendte med de færøeske For¬

hold, nemlig Etatsraad, Medlem af den administrerende Direction for den

Kgl. grønlandske og færøeske Handel, Bentzen, og Landsthingsmand for Fær¬

øerne, Provst Jørgensen.

Efterat denne Commission havde indgivet sin Betænkning til Ministeriet,

som i næsten alle væsentlige Punkter troede at kunne tiltræde samme, blev

i Overensstemmelse hermed et nyt Lovudkast udarbeidet, hvilket man, da

det paa Grund af Rigsdagens kort efter paafulgte Hævelse ikke blev forelagt

under dennes sidste Session, efterat samme er undergaaet nogle mindre

væsentlige Redactionsforandringer nu skal tillade sig at ledsage med følgende

Bemærkninger.

Den fornævnte Commission har forudskikket den almindelige Bemærk¬

ning, at da de færøeske Forhold saa særdeles meget ligne de islandske idet

disse fjerne Landes Beskaffenhed og Næringsveie, Indbyggernes Culturtrin

og Formuesforhold ere væsentlig de samme, har den troet, at de samme

Hovedprinciper, som af Commissionen ere vedtagne med Hensyn til Ord¬

ningen af de islandske Forhold, ogsaa i det Væsentlige kunne følges ved

Ordningen af de færøeske Handelsforhold. Imidlertid har Commissionen

dog gjort opmærksom paa den fortiden stedfindende væsentlige Forskjel

mellem de islandske og de færøeske Handelsforhold, der ogsaa formeentligen

fremdeles vil gjøre sig gjeldende i den nærmeste Fremtid, idet der paa

Island alt i en lang Række af Aar har existeret en vigtig privat Handel

der er bunden til faste Etablissementer i Landet og derfor af største Be¬

tydning for dets Forsyning, ligesom man i den lange Tid, i hvilken Han¬

delen har været drevet, har faaet en temmelig sikker Erfaring om, hvilke

Pladser paa Landet der maae ansees som de hensigtsmæssigste til Handels¬

anlæg, medens disse Forudsætninger mangle paa Færøerne, hvor derfor den

Opgave, som er stillet, nemlig under de nye Handelsforhold at sikkre Fær¬

øerne baade en stadig Forsyning og tillige fordeelagtige Handelspriser, maa

blive saameget vanskeligere, navnlig hvad Overgangsperioden angaaer. De

Forslag, Commissionen har fremsat til Løsningen af denne Opgave, ville

imidlertid blive nærmere berørte ved de enkelte §s i Udkastet.
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ad § 1.

Det er af Lagthinget foreslaaet, at den Kgl. Handel skal vedblive en

kort Tid efterat Handelen er aabnet for Private, og at derfor Aarets

Begyndelse bør fastsættes som Tidspunktet for Frihandelens Indtrædelse,

men 1ste Juli næstefter som Termin for den Kgl. Handels Ophør, men

at det dog maa staae den Kgl. Handel frit for, naar Omstændighederne

ikke gjøre dens Vedbliven nødvendig, i Løbet af Aaret efterhaanden at

hæve Handelsetablissementerne udenfor Thorshavn.

Mod dette Forslag har Commissionen ikke havt Noget at erindre, da

den ikke antager, at den Handel, som i det ommeldte Tidsrum vil blive

ført af Private ved Siden af den Kgl. Handel, vil blive af saadan Bety¬

denhed, at den Kgl. Handel derved kan udsættes for noget stort Tab, me¬

dens det med Hensyn til Øernes Forsyning i Overgangsperioden kan være

af Vigtighed, at den Kgl. Handel ikke pludselig ophæves, førend den private

kommer i Gang, hvorhos det dog formenes at være en Selvfølge, at den

Kgl. Handel fra den Tid, Monopolet hæves, maa betragtes som privat, og

altsaa være berettiget til at indrette Handelens Drift paa den Maade, som

maatte findes meest hensigtsmæssig, navnligen uden at være forpligtet til at

førge for Forsyningen paa samme Maade som tidligere, saa at der ved Ud¬

sendelsen af Varer i det Foraar, i hvilket Handelen ophæves, vil kunne ta¬

ges Hensyn til den private Handel, som da muligen maatte være i Drift

paa Færøerne. Commissionen har iøvrigt erklæret sig enig i den i Moti¬

verne til det Lagthinget forelagte Udkast udtalte Anskuelse, at det maa være

Regjeringen overladt, ad administrativ Vei at bestemme, hvorledes der skal

forholdes med Realisationen af den Kgl. Handels Eiendomme og Varebe¬

holdninger paa Færøerne, og at træffe de i saa Henseende fornødne Foran¬

staltninger, uden at Noget herom bør optages i Loven.

I hvilket Aar Handelens Frigivelse kan indtræde, vil iøvrigt beroe paa,

naar Loven kan blive endeligen vedtaget af Rigsdagen, og Aarets Angivelse

er derfor sat in blanco i Lovudkastet.

ad § 2.

I det Lagthinget forelagte Lovudkast var det paatænkt at knytte al

Handel til de nuværende 4 faste Handelsetablissementer paa Færøerne og

til de Handlende, som ved Monopolets Ophør maatte etablere en fast Han¬

del paa disse Steder, hvorved man navnligen havde havt for Øie, saavidt

muligt at sikkre Landet en fast Forsyning. Commissionen har imidlertid ikke

anseet det tilraadeligt at ordne Sagen paa denne Maade, idet den har frem¬

hævet, at det vel maa indrømmes, at Landets Forsyning er af største Vig¬

tighed, men at dette dog ingenlunde er det eneste Moment, som bør komme
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i Betragtning ved Sagens Afgjørelse, thi i saa Fald burde den nu be¬

staaende Handelsindretning, hvorved Færingerne netop i denne Henseende

maae ansees betryggede, ikke ophæves. Det vilde efter Commissionens An¬

skuelse især være at befrygte at der under en saadan Ordning af Sagen

som den, der, som ovenberørt, tilsigtedes ved det Lagthinget forelagte Lov¬

udkast vilde mangle den fornødne Concurrence mellem de faste Handlende

indbyrdes til at Frihandelen kunde ventes at blive til virkelig Fordeel

for Indbyggerne, ligesom det Tilfælde, hvis Mulighed var forudsat i Moti¬

verne til det forommeldte Lovudkast, nemlig at en enkelt Kjøbmand kunde

bemægtige sig den hele Handel paa Færøerne der ikke er af større Om¬

fang, end at den kan overtages af et enkelt større Handelshuus, ingenlunde

er utænkeligt.

Til Betryggtelse herimod ansaae Commissionen det for nødvendigt,

at der paa Færøerne tilades en lignende Speculanthandel, som den, der alt

længe har fundet Sted paa Island og fremdeles, efter Lov af 15de April

d. A. om Handel og Skibsfart paa Island, vil vedblive paa denne Øe.

Imidlertid har Commissionen, selv under Forudsætning af at en saa¬

dan Tilladelse gives fundet Betænkelighed ved at tilraade, at al Handel

indskrænkes til de 4 nu bestaaende faste Handelsetablissementer paa Færøerne.

Vel maatte disse Steder, der i sin Tid efter nøie Overlæg og Forslag fra

localkyndige Mænd ere udvalgte til Handelspladser, ansees bekvemme til at

tilveiebringe Forsyning paa saadanne forskjellige Punkter af Øerne, at Be¬

boerne uden altfor stort Besvær kunne foretage deres Handelsomsætninger;

men, foruden at der under den nye Ordning af Handelsforholdene vistnok

vilde ved Anlægget af faste Handelsetablissementer ogsaa blive taget Hensyn

til andre Omstændigheder, saasom om Stedet frembyder passende Leilighed

til industrielle Foretagender, navnlig Fiskeri, vilde det efter Commissionens

Mening neppe være tvivlsomt, at der paa Øerne jo findes andre ligesaa

bekvemme Steder til Handelsanlæg som de fornævnte Steder, i hvilken

Henseende bemærkedes, at Lagthinget alt har paapeget 3 andre Steder,

hvoraf idetmindste det ene Sted, nemlig Kongshavn paa Østerø, maa an¬

tages at være vel skikket til Handelsanlæg. Commissionen formeente der¬

for, at der burde gives Tilladelse til at etablere Handel paa hvilketsomhelst

Sted paa Kysten, som dertil maatte findes hensigtsmæssigt, samt at det

Factum, at der paa et Sted er opført et saadant Etablissement, hvorfra

der drives Handel, i og for sig maa være tilstrækkeligt til at betegne Stedet

som Handelsplads, uden at nogen videre Autorisation fra det Offentliges

Side ansees for nødvendig; ligesom den har været enig i, at der paa ethvert
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saadant Sted skulde være tilladt at drive Speculanthandel i samme Tid og

under samme Betingelser, som paa Island.

Derimod har Commissionens Fleertal været af den Formening, at der,

udenfor de Steder, hvor fast Handel saaledes er etableret, ikke bør tilstedes

Handel fra Skib direkte med Indbyggerne, dog at det skulde være de Han¬

delsberettigede paa Handelspladserne tilladt, med dem tilhørende eller af dem

befragtede Skibe og Førselsfartøier fra bemeldte Pladser at anløbe andre

Steder paa Øerne for at afhente færøeske Produkter, samt udlosse Varer,

som de paa Handelsstederne have afsat til Indbyggerne, hvilket ogsaa var

foreslaaet i det Lagthinget forelagte Udkast § 13. Fleertallet ansaae det

nemlig for at være af allerstørste Vigtighed, navnlig i Overgangsperioden,

at faste Handeler kunde blive etablerede paa Øerne, da man kun paa denne

Maade kunde vente, at tilveiebringe nogen Stabilitet i Handelen og Udsigt

til en regelmæssig Forsyning, hvilket formeentlig vilde forhindres, naar der

blev givet en uindskrænket Tilladelse til at drive Speculanthandel paa enhver

Vig og Havn paa Færøerne, tvertimod hvad der finder Sted paa andre

Steder, navnlig paa Island, idet man ikke antog, at Nogen da vilde finde

sig foranlediget til at etablere en fast Handel paa Færøerne og derved (jøre

betydelige Opoffrelser, medens han ved at drive Speculanthandel kunde høste

omtrent de samme Fordele med langt ringere Bekostninger.

Commissionens Fleertal har fremdeles gjort opmærksom paa, at man,

ved Ophævelsen af det Kgl. Handelsmonopol, staaer mellem to Farer, nem¬

lig paa den ene Side at concentrere Handelen formeget, for at tilveiebringe

større Vareforraad og sikkre Landets Forsyning, hvorved man tillige udsæt¬

ter sig for at monopolisere Handelen i Privates Hænder; paa den anden

Side at adsplitte Handelen formeget, ved at tillade Handel i alle Havne

uden nogen Indskrænkning, for at tilveiebringe den størst mulige Concur¬

rence og derved den billigst mulige Handel, hvorved man løber Fare for at

der intetsteds vil danne sig en regelmæssig, Øernes stadige Forsyning betryg¬

gende, Handel. Uagtet nu Fleertallet indrømmer, at man ikke ved nogen

Lovbestemmelse kan sikkre sig aldeles mod disse Farer, har samme efter moden

Overveielse dog troet, at der var mindst Fare ved at gaae den foreslaaede

Mellemvei, hvorved det vilde komme til at staae i Enhvers Magt at anlægge

et fast Handelsetablissement paa hvilketsomhelst Sted, uden at han dog der¬

ved kunde unddrage sig for den Concurrence, Speculanthandelen frembringer.

Et Mindretal i Commissionen har derimod holdt for, at der bør gives

de saakaldte Speculanthandlere uindskrænket Tilladelse til Beseiling af alle

færøeske Havne til Handel, da Forholdet saaledes vilde udvikle sig paa den

Dep. Tid. Nr. 57 og 58. 1854.
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naturligste Maade, idet man derved vilde komme til den sikkreste Kundskab

om hvilke Steder paa Øerne der ere bedst skikkede til Handel, og denne

efterhaanden af sig selv blive hendraget til disse Steder, ligesom ogsaa Til¬

førselen af sig selv formeentligen snart vilde blive afpasset efter Stedets For¬

brug, hvorved Landets Forsyning antages at ville blive fuldkommen ligesaa

godt betrygget, som naar Speculanternes Handel blev indskrænket paa den

af Fleertallet foreslaaede Maade. Hertil kom endnu, at det med de locale

Forhold bekjendte Lagthing meget bestemt har udtalt sig for en saadan uind¬

skrænket Handelsfrihed, for hvilken ogsaa Localiteterne syntes at tale, idet det

efter Mindretallets Formening vilde være i høi Grad besværligt for Indbyg¬

gerne at søge til nogle faa bestemte Handelspladser.

Forsaavidt Commissionens Forslag gaaer ud paa en uindskrænket Tilla¬

til at anlægge faste Handelsetablissementer ved enhver Havn paa Fær¬delse

øerne, samt paa at Speculanthandel maa drives direkte med Indbyggerne,

maatte Ministeriet tiltræde samme. Derimod maatte man finde Betænkelighed

ved at tiltræde den af Commissionens Fleertal tvertimod Lagthingets Ind¬

stilling foreslaaede Indskrænkning, hvorefter Speculanthandelen kun skulde være

tilladt paa de Havne, hvor der findes et fast Handelsetablissement. Ligesom

nemlig den faste Handel neppe kan antages at ville blive synderlig betrygget

ved en saadan Bestemmelse, hvorefter det er tilladt Alle og Enhver at an¬

lægge et Etablissement paa hvilketsomhelst Sted paa Færøerne, saaledes turde

det, da Anlæggelsen af et saadant Etablissement ofte kan berve paa tilfæl¬

dige Omstændigheder, uden at det er givet, at det Sted, hvor Etablisse¬

mentet anlægges er i og for sig selv fremfor andre bekvemt til Handel,

neppe ansees for naturligt, at knytte Tilladelsen til Stedets Beseiling til

Handel til den nævnte Betingelse. Derimod vilde Speculanthandelen, som

dog for den fornodne Concurrences Skyld vil være af stor Vigtighed for

Færingerne, derved blive i høi Grad usikker, da det Tilfælde meget vel kan

tænkes, at een eller flere Speculanthandlere et Aar beseile en Havn, hvor der

findes et fast Handelsetablissement, og knytte Forbindelser paa dette Sted, men

næste Aar ved deres Ankomst finde Etablissementet hævet og derved blive

udelukkede fra al Handel sammesteds. Paa den anden Side maatte Mini¬

steriet være enigt med Commissionen i, at det til Beskyttelse for den faste

Handel er nødvendigt, deels at paalægge de egentlige Speculanthandlere en

særegen Tillægsafgift, deels at undergive al Speculanthandel de samme Ind¬

skrænkninger, som for Island ere foreskrevne med Hensyn til denne Handel,

saa at samme navnligen er bunden til en vis Tidsfrist, nemlig 4 Uger paa

hvert Sted, og kun kan føres fra Skib men derimod ikke finde Sted iland.

Jøvrigt har man indskrænket sig til, i nærværende Lovforslag at optage
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de for Island gjældende Hovedbestemmelser om Speculanthandelen, medens

det tør forudsættes, at de mange særdeles detaillerede Forskrifter, som om

dette Forhold ere givne for Island til forskjellige Tider og navnlig i Plakat

28de Decbr. 1836, ville kunne tjene til Veiledning ved Afgjørelsen af de

muligen forekommende Spørgsmaal om Anvendelsen af de omhandlede Be¬

stemmelser.

ad § 3.

Commissionen har formeent, at der bør tilstaaes Fremmede den samme

Adgang til at deeltage i Kystfarten paa Færøerne og den mellemrigske Han¬

del mellem Færøerne og Monarkiets øvrige Dele, som der var foreslaaet med

Hensyn til Island i det Rigsdagen forelagte Udkast til en Lov om Handel

og Skibsfart paa Island. Fra Ministeriets Side vides saameget mindre

herimod at erindre, som Forslaget nu er optaget i Lov af 15de April d. A.

om Skibsfart og Handel paa Island.

ad § 4.

Commissionen har meent, at alle fra Indlandet ankommende Skibe bør,

førend de kunne gaae til andre Havne, anløbe et af de 7 i Ken nævnte

Steder, der ere udpegede af Lagthinget, og der forevise deres Skibspapirer

samt erlægge de befalede Læsteafgifter, hvorimod de Skibe, der komme fra

et udenrigsk Sted, kun kunne klarere paa de to Havne: Thorshavn og

Trangisvang, da der kun paa disse to Steder haves det fornødne Lægetilsyn.

Skjøndt nogle af de saaledes foreslaaede Anløbssteder ere i høi Grad

ubekvemme og ikke frembyde nogensomhelst Sikkerhed for de Skibe, som

der ankre, har Ministeriet dog ikke fundet tilstrækkelig Anledning til at

afvige fra Lagthingets Indstilling i denne Henseende.

ad § 5.

Hvad de Afgifter angaaer, der ville være at paalægge den færøeske

Handel, da har Commissionen formeent, at disse i det Hele taget burde

ordnes paa samme Maade, som af Commissionen var foreslaaet med Hen¬

syn til den islandske Handel. Da et Toldvæsen ligesaalidt lader sig indrette

paa Færøerne som paa Island uden uforholdsmæssige Omkostninger, antog

Commissionen, at Afgiften, ligesom paa Island, vilde være at bestemme

efter Skibets Læstedrægtighed allene, og at man ligeledes i Henseende til dens

Størrelse burde holde sig til hvad der var foreslaaet med Hensyn til den islandske

Handel, saa at der bestemtes en almindelig Afgift af 2 Rd. pr. Commerce¬

læst af Skibets hele Drægtighed for Ind= og Udgaaende, uden at der i

saa Fald toges Hensyn til, enten Skibet var ladet eller ei, eller til Lad¬

ningens Indhold, hvortil kom en Tillægsafgift af 3 Rd. pr. Commercelæst,

naar Skibet vilde drive Speculanthandel, dog at denne Afgift ikke skulde
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svares af de paa Færøerne etablerede faste Handlende, som fra deres

Etablissementer sendte Skibe til et andet Sted paa Øerne for med samme

at drive Handel direkte med Indbyggerne, og ei heller af de Skibe, som

i Ballast gik til Færøerne for at tilforhandle sig Heste og andre levende

Kreaturer.

Ministeriet maa i denne Anledning bemærke, at der i det Lagthinget

forelagte Lovudkast, efter foregaaende Brevvexling med Finantsministeriet

var foreslaaet en høiere Afgist af Læstedrægtigheden, nemlig 2 Rd. pr.

Commercelæst af Skibets hele Drægtighed, saavel ved Indgaaende som ved

Udgaaende, dog at Afgiften skulde nedsættes til det Halve, forsaavidt det

ankommende Skib blot var ballastet og ingen Varer udlossede, eller Skibet

afseilede ballastet. Ministeriet finder imidlertid ikke nogen Betænkelighed

ved at gaae ind paa Commissionens Forslag, især da den derved opstaaende

Afgang i Statsintraderne formeentlig forstørstedelen vil blive dækket ved

Indtægten af den førommeldte Tillægsafgift af 3 Rd. pr. Commercelæst,

som vil være at erlægge af Speculanthandelen. Vel er denne Afgift af

Speculanthandelen ikke optaget i Loven af 15de April d. A. angaaende

Skibsfart og Handel paa Island, men Ministeriet har desuagtet dog for¬

meent, at den ikke burde bortfalde for Færøernes Vedkommende, thi deels

vil der isølge nærværende Lovudkast indrømmes Speculanthandelen paa Fær¬

øerne større Friheder end i Island, og deels ere de Skibe, som anløbe

Færøerne, ifølge Udkastet fritagne for at erlægge de i Loven af 15de April

d. A. § 8 bestemte Gebyrer. Da det imidlertid ikke vil kunne undgaaes,

at der jo maa tilstaaes saavel Landfogden som Sysselmændene ikke ganske

ubetydelige Godtgjørelser for de Forretninger, som i Anledning af Han¬

delens Frigivelse ville blive dem overdragne, er det saa meget mere billigt,

at idetmindste en Deel af disse Udgifter erstattes Statskassen af de Hand¬

lende. Hertil kommer endnu, at de, som ville nedsætte sig paa Færøerne

for der at etablere fast Handel, navnlig i Begyndelsen langt mere ville

trænge til Beskyttelse imod en altfor vidt dreven Speculanthandel, end de

faste Handlende paa Island.

Skjøndt det er en Selvfølge, at de Skibe, som kun ere bestemte til

Kystfart og Fiskeri, eller som løbe i Havn blot for at hente Provision, ikke

betale den omhandlede Læsteafgift, naar de ikke losse eller lade, har Mini¬

steriet dog anseet det rettest, ved den derom foreslaaede Bestemmelse at fore¬

bygge al Tvivl.

Da Afgiftens Beregning bør gjøres saa simpel som muligt, formenes

det rigtigst at reducere fremmede Skibes Maal til danske Commercelæster,

hvorved der ikke vil frembyde sig nogen Vanskelighed, idet Reductionen vil
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kunne foretages efter samme Regler, som ved Toldstederne i Danmark følges,

hvad Havneafgifter angaaer, og de i saa Henseende fornødne Tabeller derhos

ville kunne meddeles dem, der skulle oppebære Afgiften.

ad § 6.

Da Ministeriet anseer det for rettest, at Færøerne tages med i de

Underhandlinger, som ville blive aabnede med vedkommende fremmede Magter,

er nærværende § derfor redigeret ganske i Overensstemmelse med §7 i Loven

af 15de April d. A. om Skibsfart og Handel paa Island.

ad § 7.

Af Skibe, der ankre i en færøesk Havn, er i Medhold af Fundats af

28de August 1767 § 11 og Kgl. Resol. af 3die Januar 1827 § 2,

hidtil blevet erlagt en Afgift af 1 Rd. til Amtsfattigkassen, hvilken Afgift

formeentlig bør bibeholdes, dog at den ikke svares af Skibe, som beviislig

søge Nødhavn, i Lighed med den Fritagelse for Skibsafgifter, der for Dan¬

mark er indrømmet ved Plakat af 21de Januar 1846 og 9de Juli 1847

og for de vestindiske Besiddelser ved allerhøieste Resol. af 6te October 1850.

Commissionen har derhos formeent, at de fornødne Bestemmelser, saavel

angaaende Reguleringen af Havne=, Lods= og Qvarantainevæsenet og Af¬

gifterne dertil, som med Hensyn til Postforsendelsen mellem Færøerne og

Danmark, maae kunne gives af Kongen, i alt Fald efter indhentet Betænk¬

ning fra Lagthinget. Man har derfor ikke anseet det fornødent at optage

nogen Vestemmelse angaaende disse Gjenstande i nærværende Lovudkast.

ad § 8.

Nærværende § indeholder de Bestemmelser, som ansees fornødne for

at holde tilbørlig Control saavel med Skibsafgifternes rigtige Erlæggelse,

som med de ankommende Skibes Sundhedstilstand. Commissionen har ikke

fundet det nødvendigt for denne Control, at der indføres et lignende Søpas¬

system for Færøerne som for Island, eftersom alle Skibe skulle henvises til

de førommeldte respective 2 og 7 Klareringssteder, og Afstanden mellem de

forskjellige Havne desuden er saa ringe, at det med Lethed kan opdages,

naar Skibet i Mellemtiden skulde anløbe en fremmed Havn, hvorimod en

af vedkommende Oppebørselsbetjent udstedt Qvittering for Læsteafgiftens

rigtige Erlæggelse er anseet som tilstrækkelig Hjemmel for vedkommende

Skipper til, paa samme Reise at anløbe andre Steder paa Øerne til Handel,

uden at erlægge ny Afgift; dog vil det af vedkommende Betjent paa Stedet

være at paasee, at vedkommende Skibsfører, der vil drive. Speculanthandel,

har, førend Saadant tillades, erlagt den i § 5 for bemeldte Handel anord¬

nede Tillægsafgift af 3 Rd. pr. Commercelæst. Commissionen har derhos

tiltraadt en Indstilling fra Lagthinget om, at der i nærværende Lovudkast
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maatte optages en Bestemmelse om Sundhedsvæsenet, i Lighed med hvad

der er bestemt i Lov af 15de April d. A. angaaende Handel og Skibsfart

paa Island §§ 2 og 8, nemlig at de til Færøerne ankomne Skibsførere

skulle, forsaavidt de ikke ere forsynede med behørige Sundhedsattester, lade

Besætningens Sundhedstilstand underkaste den fornødne Undersøgelse, og

være forpligtede til at holde sig Øvrighedens Forskrifter efterrettelige, samt

at Attesten skal indeholde, at hverken Mæslinger, Kopper eller andre smit¬

somme Sygdomme herske paa det Sted hvorfra Skibet er afgaaet, eller

blandt dets Mandskab. Den i Ken omhandlede generelle Angivelse er anseet

hensigtsmæssig, navnlig for at erholde en Oversigt over, hvad der føres til

og fra Landet, samt fore Control med, at Skibenes Drægtighed ikke af

vedkommende Oppebørselsbetjent ansæites for lavt. Endvidere er det fundet

nødvendigt, navnlig for de mindre øvede Oppebørselsbetjentes Skyld, i Lov¬

forslaget at optage en nærmere Bestemmelse om, hvorledes de have at for¬

holde sig for at komme til Kundskab om et Skibs virkelige Læstedrægtighed.

Derimod har Commissionen formeent, at der ikke, saaledes som skeet var i

det Lagthinget forelagte Udkast, bør i nærværende Lovforslag optages Noget

om Lønningsmaaden for de Betjente, der skulle oppebære Skibsafgifterne,

da dette Forhold ikke vedkommer Handelens Ordning, men bør senere tages

under Overveielse og de fornødne Forslag om Godtgjørelser for vedkommende

Betjente optages i Forslaget til Finantsloven; hvilken Anskuelse Ministeriet

har maattet tiltræde.

ad § 9.

Det er anseet for rigtigst, at Færøerne indtil videre forblive i Besid¬

delse af den Toldfrihed, som hidtil har været dem tilstaaet, og at det for¬

beholdes, indtil Erfaring har viist, hvorvidt Handelen vil kunne bære yder¬

ligere Beskatning, at tage Bestemmelse derom. Denne § er derfor affattet

i Overensstemmelse hermed.

Ministeriet har derimod ikke kunnet tiltræde den Indstilling af Commis¬

sionen, som gaaer ud paa, at Indbyggerne paa Færøerne, da de ere frie

for Indførselstold, ogsaa bør fritages for at erlægge Tilkjøbsafgift for de

Skibe, de erhverve fra Udlandet, i den af Commissionen foreslaaede Udstræk¬

ning. Om der end kan gjøres grundede Indvendinger mod Principet for

denne Afgift i Almindelighed, er den dog hidtil anseet nødvendig for at

beskytte det danske Skibsbyggeri mod en Concurrence med Udlandet, hvorved

det vilde komme i en ufordeelagtig Stilling, da her maa erlægges Indfør¬

selstold for Materialierne, og det synes derhos mindre hensigtsmæssigt ganske

at ophæve denne Afgift for en enkelt Deel af Territoriet. De færøeske

Skibe ville desuden fare under dansk Flag og nyde godt af alle de For¬
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dele, hvoraf dette er i Besiddelse, og der turde derfor ikke være nogen

fyldestgjørende Grund til at de i Danmark og Hertugdømmerne bosatte

Skibsrhedere skulle være mere bebyrdede end de færøeske, ligesom en saadan

Fritagelse kunde give Anledning til Elusioner, idet danske Skibsrhedere let

kunde etablere en Handel paa Færøerne, hvilket efter nærværende Lovforslag

hverken vil være forbundet med Udgifter eller iøvrigt med nogen bebyrdende

Forpligtelse. Forsaavidt der derimod i det Lagthinget forelagte Udkast var

optaget en Bestemmelse, hvorefter Skibe af 16 Commercelæsters Drægtighed

og derunder, som anskaffes fra Udlandet for at anvendes til Fiskeri og Vare¬

førsel mellem Øerne, skulde være fritagne for at svare Tilkjøbsafgift, har

Ministeriet ikke fundet Noget at erindre imod, at en saadan Bestemmelse

optages i nærværende Lovudkast, da en lignende Fritagelse ifølge Forordn.

af 1ste Mai 1838 § 49 Litr. c og d, er tilstaaet saavel Skibe af 16

Commercelæster og derunder, som anskaffes til Fiskeri og indenlandsk Sam¬

færdsel i Island, som i Almindelighed Skibe, som anskaffes til Robbe= og

Hvalsiskefangst.

ad § 10.

Ret til at drive Handel paa Færøerne bør efter Commissionens For¬

mening tilstaaes enhver paa Øerne bosat Mand, der har de i saa Hen¬

seende fornødne personlige Qvalificationer, uden Bevillings Løsning eller

nogen Afgifts Erlæggelse, naar den Paagjældende har hos Sorenskriveren

erhvervet et saadant Antagelsesbrev, som ved Plak. af 28de December 1836

§ 2 er foreskrevet med Hensyn til dem, der ville drive Handel i Island,

og des uden godtgjør at være i Besiddelse af en saadan Formue, som er

foreskrevet i Forordn. 13de Juni 1787 Cap. II § 12 og Plak. 28de

Deeember 1836 § 6, nemlig et Vareforraad til en Værdi af idetmindste

500 Rd. eller en dertil svarende Kapital, hvilken sidste Betingelse dog af

Commissionens Medlem, Jørgensen, kun er tiltraadt forsaavidt Majoritetens

Indstilling om, at Handelen skal bindes til de Steder, hvor faste Etablisse¬

menter ere opførte, maatte blive taget til Følge.

Med Hensyn til at der i det Lagthinget forelagte Lovudkast var fore¬

slaaet en særlig Beskatning af Handelen med Brændeviin, har Commissionen

specielt bemærket, at det vel maatte ansees ønskeligt, om Forbruget af denne

Gjenstand kunde blive særlig beskattet, men ligesom det, selv om al Handel,

saaledes som i det Lagthinget forelagte Lovudkast var tilsigtet, blev bundet

til visse bestemte Steder og de der etablerede faste Handlende, dog udentvivl

turde have faldet vanskeligt at overholde de i bemeldte Lovudkast for Brænde¬

viinshandelen givne Forskrifter, saaledes antages Controllen hermed at være

uudførlig, naar Handel fra Skib indrømmes. Derimod anseer Commissionen
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det for hensigtsmæssigt at bestemme en særlig Afgift for Brændeviins Ud¬

skjænkning, naar samme gjøres til Gjenstand for en særskilt Næringsvei, men

Reguleringen af dette Forhold formenes ialtfald at ligge udenfor nærværende

Handelssag.

Ministeriet kan vistnok ikke tillægge den forommeldte, af Commissionens

Fleertal foreslaaede, Betingelse for Adgang til Handelsberettigelse, der gaaer

ud paa, at den Paagjældende skal være i Besiddelse af et vist Vareforraad

eller en vis Kapital, nogen stor praktisk Betydning, navnlig naar samme ikke

ansættes til et høiere Beløb, end det foranførte; men ligesom Ministeriet

dog paa den anden Side har anseet det betænkeligt, at forhøie den nævnte

Sum, saaledes har man ikke troet at burde tilsidesætte denne Indstilling fra

Commissionen, da en saadan Bestemmelse dog indeholder en Betryggelse imod,

at den indenlandske Handel kommer i Hænderne paa dem, der ere aldeles

uformuende, hvilket neppe vilde være gavnligt og især i Begyndelsen lettelig

kunde forlede til Foretagender, som vilde medføre Vedkommendes Ruin.

Skulde det senere ved Forholdenes Udvikling vise sig, at denne Bestemmelse

kunde bortfalde, vil saadant altid kunne skee.

Ministeriet maa dernæst ogsaa tiltræde Commissionens Formening om,

at Ret til Handel, i Overensstemmelse med de Principer, der iøprigt ere

lagte til Grund for nærværende Lovudkast, ikke bør knyttes til Bevilling,

uagtet den herom i det tidligere Lovudkast indeholdte Bestemmelse blev af

Lagthinget tiltraadt, men at det vil være tilstrækkeligt, at Vedkommende, i

Lighed med hvad der finder Sted paa Island, blot erhverver et Antagelses¬

brev.

Ligeledes maa Ministeriet med Commissionen ansee det for utilraade¬

ligt at paalægge de paa Færøerne bosatte Handlende at svare Afgift af deres

Handelsberettigelse, og det saameget mere, som de, ifølge nærværende Lovud¬

kast, ville blive stillede ikke lidet ugunstigere, end det tidligere var paatænkt,

og derfor saameget mindre ville være istand til at bære forøgede Byrder,

medens dog den faste Handel, som tidligere bemærket, maa antages at være

af Vigtighed for Øernes stadige Forsyning. Forsaavidt der iøvrigt skulde

opstaae nogen Betænkelighed med Hensyn til den Afgang i Statsintraderne,

som disse Afgifters Afsavn vil medføre, skulde Ministeriet, næst at bemærke,

at den Sum, hvorom der kan være Tale, neppe vil være betydelig, og at

dette Hensyn ikke tør være det afgjørende ved Ordningen af denne Sag,

holde for, at Spørgsmaalet om, hvorledes denne Afgang kunde være at

dække, navnlig, som af Commissionen paapeget, ved en Afgift paa Udskjænk¬

ningen af Brændeviin, ialtfald senere vilde kunne komme under særlig Over¬

veielse.
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ad § 11.

Skjøndt hverken Lagthinget eller Commissionen have fundet Noget at

erindre mod de Straffebestemmelser, der i det Lagthinget forelagte Udkast

vare foreslaaede for Overtrædelser af de i nærværende Lovudkast foreskrevne

Regler med Hensyn til Færøernes Beseiling, har Ministeriet dog anseet det for

rigtigst her at optage de samme Bestemmelser, som indeholdes i Lov af 15de

April d. A. angaaende Handel og Skibsfart paa Island, i nærværende Lov¬

udkast, da der ikke synes at foreligge nogen Grund til Afvigelse i denne

Henseende. Jøvrigt bemærkes, at der ved Bestemmelsen af Straffen for

uberettiget Handel og andre forskjellige Overtrædelser, i det Væsentlige er

fulgt de samme Principer, som ligge til Grund for Plak. af 4de Juli 1817.

med tilbørligt Hensyn til Formuesforholdene paa Færøerne.

ad §§ 12 og 13.

specielt at erindre.Ved disse §s vides Intet

ad § 14.

Ministeriet har anseet det for nødvendigt at udtale, at de ældre Be¬

stemmelser om den færøeske Handel ere ophævede, forsaavidt de ikke ere be¬

kræftede ved nærværende Lovudkast, dog med Undtagelse af de navnligen i

Fdgn. af 13de August 1790 indeholdte Bestemmelser om Maal og Vægt

samt om Beskaffenheden af de Varer, hvormed Afgifter skulle erlægges af

Indbyggerne, hvilke Bestemmelser ville finde Anvendelse ogsaa efter Handels¬

monopolets Ophævelse.

Blandede Efterretninger.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger.

V. Allerunderdanigst Andragende.

Efterat have tilendebragt Behandlingen af de Sager, over hvilke

det allernaadigst har behaget Deres Kongelige Majestæt at afæske Rigs¬

raadets Betænkning, troer dette ikke bedre at kunne lægge de Taknem¬

meligheds= og Hengivenheds=Følelser for Dagen, hvoraf dets Medlemmer

ere besjælede for Deres Majestæt, og ikke bedre at kunne svare til den

Tillid, som Deres Majestæt allernaadigst har behaget at vise os, end

ved at udtale os med undersaatlig Ærbødighed og Tillid for Deres

Majestæt om selve den Institution, hvis Hensigt umiskjendeligen er: at

betrygge alle Landsdelenes Vel ved at befæste Monarkiets Sammenhold.

Enhver af Deres Majestæts Undersaatter, der formaaer at erkjende,

til hvilken Grad af Oplysning og Velstand de under Deres Majestæts

Scepter forenede Lande, trods Tidernes Omvexlinger og Storme, have

naaet, maa ogsaa erkjende Ønskeligheden af denne Forenings Varighed og
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Hensigtsmæssigheden af, ved tidssvarende Institutioner at befæste Sam¬

menholdet mellem disse forskjellige Lande.

Deres Majestæts troe hengivne Undersaatter bør derfor være Deres

Majestæt høist taknemmelige for, med Kraft at have lagt Haand paa et

Værk, der maatte ansees saa meget mere fornødent, som de Forfatninger,

Deres Majestæt har givet de enkelte Landsdele, væsentligen have forandret

disses tidligere Stilling til hinanden og deres Forhold til Kronen.

Ikke mindre levende bør det paaskjønnes, at Deres Majestæt, under

Bestræbelsen efter at befæste Landsdelenes Sammenhold, har taget et stadigt

Hensyn til disses Forskjellighed, og ved Begrundelsen af Fælledsforfatnin¬

gen for Monarkiet har paaagtet hvad der er særligt eller maa betragtes

som eiendommeligt for enhver af Landsdelene.

Vi erkjende derfor ogsaa tilfulde, at de forskjellige Hensyn, som De¬

res Majestæt har maattet have for Øie ved Fælledsforfatningens Grund¬

læggelse, ikke blot i høi Grad have maattet vanskeliggjøre dette vigtige

Værk, men ogsaa have maattet lede til Bestemmelser, hvis Hensigtsmæs¬

sighed eller Nødvendighed ikke ubetinget ville kunne indsees eller fattes, og

at der derfor selv iblandt Deres Majestæts troe hengivne Undersaatter i de

forskjellige Landsdele maa være Ønsker og Forhaabninger tilstede, der ikke

have fundet eller kunnet finde deres Opfyldelse i Forordningen af 26de

Juli 1854.

Men hvor gjennemtrængte vi end ere af denne Erkjendelse, ansee vi

det dog ikke mindre for vor Pligt, at henlede Deres Majestæts Opmærk¬

somhed paa, af hvor stor Vigtighed det, for tilstrækkeligen at befæste det

Grundlag, hvorpaa Deres Majestæt har bygget den Fælledsforfatning, der

skal styrke Sammenholdet mellem Landsdelene, navnligen efter de i Kon¬

geriget allerede bestaaende Forhold vil være, at Rigsraadet tillægges en

besluttende Medvirkning med Hensyn til det fælleds Statsbudget og Stats¬

regnskab. Efterat nemlig Deres Majestæt af fri Magtfuldkommenhed har

overdraget den danske Rigsdag en saadan Berettigelse i videste Omfang

hvilken med Hensyn til de Anliggender, der inddrages under Fælledsfor¬

fatningen, nødvendigviis maa bortfalde, turde den Institution, hvortil

Landsdelenes Forening fornemmeligen skal støtte sig, altfor meget komme

til at savne den Betydning og indre Styrke, som vil betinge dens held¬

bringende Virksomhed, naar der ikke i de ommeldte Henseender tilde¬

les samme den Berettigelse, hvoraf den danske Rigsdag, ifølge Kongeri¬

gets Grundlov, nu er i Besiddelse; og Udsigten til en Overenskomst med

den danske Rigsdag, hvoraf Fælledsforfatningens fulde Virksomhed er af¬

hængig, vilde upaatvivleligen endmere vanskeliggjøres, naar Indflydelsen
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fra Folkets Side paa Statens Finantsvæsen indskrænkes til den Rigs¬

raadet ved Forordningen af 26de Juli d. A. §§ 21 og 23 anviste

Virksomhed.

Det er vistnok en yderst vigtig Betragtning, som heller ikke har

kunnet undgaae os, at Kronens Overvægt imod umiddelbare Overgreb

er af endnu større Betydning i et af ikke homogene Dele sammensat

Monarkie, end i en Stat, der i høiere Grad er en Eenhed, og at man

hos os især bør vogte sig for, hvad der kunde give Næring til de Spi¬

rer til indre Tvedragt, som endnu ere tilbage i de forskjellige Landsdele.

Men, allernaadigste Konge, ligesom vi ved at udtale os for en udvidet

Virksomhed for Rigsraadet gaae ud fra, at Regjeringen ved Udarbeidelsen

af de Love, der ville blive Grundlaget for Valgene til Rigsraadet, vil

holde sig de Farer skarpt for Øie, som kunne udspringe af at de Ele¬

menter, som fra forskjellige Landsdele skulle forenes i een Forsamling,

blive for forskjelligartede, saaledes troer man, at enhver fornøden Garanti

mod Overgreb fra Rigsraadets Side i alt Fald vil kunne opnaaes, naar

det blev bestemt, at i alle Tilfælde, hvor Rigsraadets Beslutning med

Hensyn til Statsbudgettet afveg fra Deres Majestæts Forslag, skulde det

have sit Forblivende ved det tidligere Statsbudgets Bestemmelse i saa

Henseende, indtil Regjering og Rigsraad vare blevne enige med Hensyn

til de omtvistede Posttioner; eller naar Rigsraadets besluttende Medvirk¬

ning overhovedet blev indskrænket til Fastsættelsen af en Normal=Etat og

de Afvigelser fra samme, som for hver Finantsperiode maatte bringes i

Forslag.

Vi tillade os saaledes allerunderdanigst at troe, at Deres Majestæt

uden Fare kunde tillægge Rigsraadet en besluttende Medvirkning paa

Statsbudgettet, hvorved ogsaa først Betydningen af den Rigsraadet ind¬

rømmede besluttende Medvirkning til nye Skatters Paalæg vilde blive sikkret.

Hvad en besluttende Medvirkning paa den endelige Afgjørelse af

Statsregnskabet angaaer, da formaae vi ikke at indsee, at deraf vilde

kunne udspringe nogen Fare hverken for Kronen eller for de enkelte

Landsdele, — men derved vilde efter vor Formening vindes en yderligere

Sikkerhed for og en mere levende Erkjendelse af, at den Orden og Nøi¬

agtighed overalt finder Sted i det hele Regnskabsvæsen, der betrygger

Statsfinantsernes gode Tilstand, og som væsentligen bidrager til Folkets

Beroligelse og Tilfredshed. Dette vilde upaatvivleligen ogsaa kunne for¬

ventes naar der blev tillagt Rigsraadet en besluttende Medvirkning paa

Statsregnskabets Qvittering, især naar det maatte behage Deres Majestæt

at oprette et af de enkelte Statsministerier uafhængigt Revisionsdeparte¬



820

ment, der, i Lighed med de tilsvarende Institutioner navnlig i Frankrig og

Belgien (cour des comptes), stilledes i et bestemt Forhold til Rigsraa¬

det, og vilde give dettes Indseende med det hele Statsregnskabsvæsen en

fastere Støtte og en større Betydning.

Ligesom vi med en Uforbeholdenhed, som Deres Majestæt hverken

vil misforstaae eller kan miskjende, have tilladt os at udtale os om den

Rigsraadet tiltænkte Medvirkning paa Fælledsanliggendernes Afgjørelse,

saaledes ville vi ogsaa allerunderdanigst tillade os at betragte den Be¬

stemmelse i Forordningen af 26de Juli 1854, at Fælledsanliggender ere

alle, som ikke udtrykkeligen ere bestemte til at være særlige for de enkelte

Landsdele (§ 5).

Vi oversee ingenlunde, hvor vanskelig en Opgave det vilde have

været, paa en positiv Maade at fastsætte Omfanget og Beskaffenheden af

Fælledsanliggenderne, og paa den anden Side maae vi ligeledes erkjende,

at det er i Overensstemmelse med Heelstatsideen, at alle de Anliggender

som ikke udtrykkeligen ere erklærede at være særlige for en enkelt Lands¬

deel, skulle henregnes til Fælledsanliggenderne. Det maa imidlertid ansees for

at være af høieste Vigtighed, at Grændselinien imellem hvad der hører til

de særlige og hvad der falder ind under de fælleds Anliggender er skarpt

betegnet, og at der ikke herom let kan opstaae Uvished eller Tvivl; thi de

Spirer til Tvedragt, som ere tilbage, vilde allersnarest finde Næring, og

nye Spirer vilde let kunne trives, naar et Anliggende, som er særligt for

en enkelt Landsdeel, bliver inddraget under Fælledsanliggenderne og disses

Behandlingsmaade. Det tør derfor vistnok ansees for høist nødvendigt,

at Omfanget og Beskaffenheden af de særlige Anliggender i de enkelte

Landsdeles Forfatningslove er betegnet paa en aldeles klar og bestemt

Maade, og at det i disse ogsaa virkeligen udtrykkelig er bestemt, hvad

der for enhver enkelts Vedkommende er særligt for denne. Men, aller¬

naadigste Konge, vi tillade os allerunderdanigst at troe, at den Maade,

hvorpaa dette er betegnet navnligen for Hertugdømmet Slesvigs Vedkom¬

mende i Forfatningsloven af 15de Februar 1854 § 3 og for Hertug¬

dømmet Holstens Vedkommende i Forfatningsloven af 11te Juni 1854

§ 4, ikke kan siges at have trukket nogen skarp Linie og udtrykkeligen at

have betegnet de særlige Anliggenders Omfang og Beskaffenhed. Vi troe

derfor ikke at burde undlade allerunderdanigst at gjøre Deres Majestæt

opmærksom paa, at det vilde være høist ønskeligt, at det, førend Fælleds¬

forfatningen træder i sin fulde Virksomhed, i de forskjellige Landsdeles

Forfatningslove blev bragt til indlysende Klarhed, hvilke Anliggender ere

at betragte som særlige for enhver enkelt af disse.
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Disse Betragtninger tillade vi os, ledede af den reneste Fædrelands¬

kjærlighed og det inderlige Ønske, at den Institution, som skal befæste

Landsdelenes Sammenhold, maa finde sin Styrke i en almindelig Erkjen¬

delse af dens Betydning og Værd, allerunderdanigst at henstille til Deres

Majestæts allernaadigste Prøvelse, idet vi, navnligen for at udjævne de

af flere Medlemmer fra de forskjellige Landsdele udtalte Anskuelser, i dy¬

beste Underdanighed bede Deres Majestæt om, naar Forholdene tilstede

det, i Henhold til Bestemmelsen i Fdgn. 26de Juli 1854 § 28, aller¬

naadigst at ville vælge Tiden til Udførelsen af de Forandringer i For¬

fatningslovene, hvorpaa vi i det Foregaaende have tilladt os at henlede

Deres Majestæts allerhøieste Opmærksomhed.

En Minoritet, bestaaende af Kammerherre v. Buchwaldt, Overappella¬

tionsretsraad Burchardi og Etatsraad Kirchhoff, har ikke kunnet overbevise

sig om, at den attraaede Forandring i Bestemmelserne i § 23 af den Aller¬

høieste Forordning af 26de Juli d. A. i Sandhed vilde være heldbringende,

og troer derhos at maatte antage, at man idetmindste fortiden i Holsten

vilde finde det betænkeligt og ugjerne vilde see, at Muligheden bortfaldt til

at bringe de forskjellige Anskuelser, der maatte kunne fremtræde ved Bud¬

gettets Drøftelse, for Deres Majestæts Throne.

Indenrigsministeriet.

Da den af Svendborg Amts 4de Valgkreds valgte Folkethingsmand,

Seminariilærer I. N. Meier, til Indenrigsministeriet har indberettet, at

han ikke seer sig istand til længere at repræsentere bemeldte Valgkreds, er

der under 2den Octbr. sidstl. truffet Foranstaltning til Valget af en anden

Rigsdagsmand i hans Sted.

Justitsministeriet.

Under 30te Septbr.sidstl. er der meddeelt Exam. juris L. I. Lunø

Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Randers Amt, med

Forpligtelse til at tage Bopæl i Grenaa eller indenfor en Afstand af i det

Høieste 4 Miil fra denne Kjøbstad, og i alle Tilfælde at ansees boende i den.

Udenrigsministeriet.

De danske Viceconsuler B. Constant i Palma og I. A. White i Be¬

nicarlo ere anerkjendte af den spanske Regjering.

F. Segundo i St. Thomas er anerkjendt som spansk Consul for de

dansk=vestindiske Øer.

C. P. A. Koch er anerkjendt som preussisk Consul i Flensborg.
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Ordenscapitulet.

har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladtUnder 1ste Octbr.

Amtmand i Steinhorst Amt, Kammerherre Carl Ludvig v. Warnstedt, Rid¬

der af Dannebrogsordenen, at anlægge og bære den ham af Kongen af

Preussen tildeelte Decoration som Ridder af den røde Ørns Ordens 3die

Klasse.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byskriver i Hasle, Herreds¬

skriver i Nordre Herred og Birkeskriver ved Hammershuus Birk paa Born¬

holm. Embedsmanden er forpligtet til at tage Bopæl i Allinge, for samme¬

steds saavelsom i Sandvig at fungere som Politimester, naar Herredsfogden

ikke er tilstede og Sager maatte forefalde der udfordre en hastig Mellem¬

komst fra Politiets Side. Opslaaet vacant den 7de Octbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. En Adjunctpost ved

Viborg Cathedralskole. Hovedunderviisningsfag: Latin i Skolens Mellem¬

og lavere Klasser. Gage 400 Rd. Opslaaet vacant den 6te Octbr.

Aller og TapsUnder Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Sognekald under Haderslev Provsti. Indkomsterne bestaae i: Korn= og

Qvægtiende samt Nannest af begge Sogne: 359 Tdr. 1 Skp. V½0 Fdk. Korn,

hvoraf 15 Rug, 25 Byg og 26 Havre; Landleie af c. 36 Tdr. Land: 366

Rd. 38 ß.; aarlig Afgift af 4 Fæstere 80 Rd. 26 ß.; aarlige Renter af

Kapitaler, der indestaae i Annexjorden, 41 Rd. 32 ß.; af Præstekaldsskoven

aarlig 8 Favne Brænde; Offer og Accidentser c. 500 Rd. Under Præste¬

gaarden drives 20 Tdr. Land. Enkepension svares med 96 Rd. Af Præste¬

gaardens Bygninger tilhøre 9 Fag Stuehuus Menighederne og vedligehol¬

Kirke= og Skole¬des af disse; det øvrige er Gjenstand for Indløsning. —

sprog er dansk.

Ansøgninger om Embedet, der besættes allerhøist umiddelbart, stiles til

Hs. Majestæt Kongen og indsendes til Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig inden 6 Uger fra den 1ste Octbr. at regne.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Garnisons=Præsteembedet i Citadellet Frederikshavn. 1) Aarlig Gage

300 Rd. 2) Qvartalsoffer af Garnisonen opgivet til omtrent 150 Rd.

3) Offer og Accidentser omtrent 50 Rd. 4) 5 Favne Brænde in natura,

og i Erstatning for 5 andre Favne 20 Rd. 5) Fri Bolig, som vedlige¬

holdes af det Offentlige. —Udgifterne ere anslaaede til omtrent 16 Rd.

Flade og Sønderdraaby Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter: 1)
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Korntienden er 1 Td. Rug, 166 Tdr. Byg og 2 Tdr. Havre. Qvægtien¬

den, forsaavidt den ikke deri er indbefattet, 2 Rd. 64 ß. 2) Offer og Acci¬

dentser 160 Rd. 3) Paaske= og St. Hansrente: 1 Td. 3 Skpr. Rug, 9

Lpd. Brød, 5 Lpd. Ost, 3 Ol Æg, og eet Maal Melk af de Beboere, som

holde Køer. 4) Af Anner= og Mensalgods svares 2 Tdr. Rug, 11 Tdr.

Byg og 1 Td. Havre, samt 8 Ro. 80 ß. Af to Afbyggersteder paa Præste¬

gaardens Mark i aarlig Landgilde 55 Rd. og 5 Tdr. Byg. 5) Til Brød

og Viin 9 Tdr. Byg. 6) Renter af en Embedskapital, stor 219 Rd. 42 ß.,

og Bankactieudbytte 11—12 Rd. 7) Præstegaarden staaer for Hartkorn

10 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 174 Alb., hvoraf 3 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 114

Alb. er bortfæstet til de to Afbyggere. Af de 7 Tdr. 5 Skpr. 10 Alb.,

som drives under Præstegaarden, har Størstedelen været bortforpagtet for 5

Tdr. Rug og 63 Tdr. Byg. — Udgifter: 1) Amtstueskatter omtrent 120

Rd., hvoraf dog godtgjøres 106 Rd. 2) Landemodsexpenser omtrent 12

Rd. 3) Communeafgifter have været omtrent 16 Rd. —Der er ingen

Enke paa Kaldet; ingen Bygningsgjeld; intet bortarvefæstet Beneficiairgods.

Skudtørv haves ikke.

Befordringer og Afgang.

Under Finantsministeriet. Under 5te Octbr. ere Toldoppebørselscon¬

trolleur H. Bielenberg og Toldassistenterne C. O. N. Puls, C. Albrecht,

F. F. Fischer=Benzon, H. C. A. Schönbaum og C. Otto allernaadigst beskikkede

til Vigilanceinspecteurer ved den holstenske Elbkyst. Under s. D. ere de con¬

stituerede Cancellister i det holsten=lauenborgske Toldexpeditionscontoir G. C.

F. Kirchhoff og J. O. G. Rheder allernaadigst beskikkede til Cancellister i

det nævnte Contoir.

5
Under Justitsministeriet. Under 5te Octbr. er Fuldmægtig under

Indenrigsministeriet, Cancelliraad I. C. Møller allernaadigst beskikket til By¬

foged og Byskriver i Nyborg.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 6te Octbr. er

Sognepræst for Taarnby Menighed paa Amager, Provst J. H. Lautrup,

Ridder af Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til Biskop over Lollands=Fal¬

sters Stift. Under s. D. er forhenværende Missionær og Seminariiforstan¬

der i Grønland C. I. O. Steenberg allernaadigst beskikket til Sognepræst

for Gudum og Faberg Menigheder i Ribe Stift.

Under Indenrigsministeriet. Under 1ste Octbr. er Kammerraad

Hansen, paa Ansøgning, i Naade entlediget som Medlem af Tiendecommis¬

sionen for Thy og Vesterhan Herreder i Thisted Amt, og Prokurator Th.

G. Nygaard i hans Sted allernaadigst beskikket til Medlem af bemeldte
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Tiendecommission. Under 5te s. M. er der meddeelt allerhøieste Confirma¬

tion paa en af Kjøbenhavns Magistrat under 22de Septbr. d. A. udfærdiget

Bestalling for L. E. Henriques som Vexelmægler i Kjøbenhavn. Under s. D.
er der meddeelt allerhøieste Confirmation paa en af Kjøbenhavns Magistrat

under 22de Septbr. d. A. udfærdiget Bestalling for P. L. Andersen som

Varemægler i Kjøbenhavn. Under s. D. er forhenværende Toldassistent C.

I. Sparrevohn allernaadigst meddeelt Bestalling som Landmaaler

Under Krigsministeriet. Hans Majestæt Kongen har allerhøist re¬

solveret som følger:

Under 11te Septbr. Premierlieutenant a la suite i Infanteriet O. F.

C. v. Wind forbliver fremdeles indtil 1ste Februar næste Aar a la suite.

Under 13de s. M. Den af en Overkrigscommission under 20de Mai

d. A. afsagte Dom, hvorved Oberst og Commandeur for det Kgl. Land¬

cadetcorps F. W. C. v. Tobiesen, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogs¬

mand, er tilfunden at have sin Charge og sit Embede forbrudt, vil forsaa¬

vidt være at fuldbyrde.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 26de Septbr. er, fra 1ste Octbr. at regne, 2den Lærer ved Gym¬

nastet i Altona, Professor, Dr. phil. P. S. Frandsen allernaadigst udnævnt

til Director for Real=Gymnasiet i Rendsborg; forhenværende Conrector ved

den lærde Skole i Glückstadt A. C. Lucht til Conrector, fungerende Sub¬

rector ved den lærde Skole i Rendsborg, Dr. phil. P. C. Marxen til Sub¬

rector, fungerende Collaborator ved samme Skole, Dr. phil. P. I. Ottsen

til 1ste, fungerende 5te Lærer ved samme Skole, Cand. phil. I. Martens

til 2den, constitueret 7de Lærer i Rendsborg Cand. theol. I. A. Stilcke

til 4de Collaborator, og fungerende 8de Lærer ved den lærde Skole i Rends¬

borg C. Hansen til 1ste Adjunct, ved Real=Gymnasiet i Rendsborg; funge¬

rende Conrector ved den lærde Skole i Rendsborg H. Hagge til Conrector

ved den lærde Skole i Meldorf; 5te Lærer ved den lærde Skole i Kiel W.

P. Jungelausen til Subrector ved den lærde Skole i Meldorf; 6te Lærer

ved sidstnævnte Skole F. C. D. Jansen til 5te Lærer ved den lærde Skole

i Kiel; constitueret 6te Lærer ved den lærde Skole i Rendsborg O. Kallsen

til 6te Lærer ved den lærde Skole i Meldorf, samt 7de Lærer C. Meins

og 8de Lærer J. I. Granso ved den lærde Skole i Glückstadt til resp. 5te

og 7de Lærer sammesteds. Under s. D. er Ministeriet for Hertugdømmerne

Holsten og Lauenborg allerhøist blevet autoriseret til at constituere constitueret

Subrector ved den lærde Skole i Meldorf, Dr. phil. G. C. H. Vechtmann

som Rector og 2den Lærer ved Real=Gymnasiet i Rendsborg.

Under den Kongelige Hofetat. Under 30te Juni er Justitsraad I.

A. Christensen i Naade og med Pension entlediget som Hofrevisor. Under

28de September er Kammersekretær I. A. Tegder i Naade og med Pen¬

sion entlediget som Copist ved Civillistens forenede Chatol=, Hof= og Stald¬

kasse. Under s. D. er 3die Assistent i Civillistens Generalkasserer=Bureau

W. T. E. Keller allernaadigst ansat som Assistent ved Civillistens forenede

Chatol=, Hof= og Staldkasse.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Vogtrykkeri.



Depariemenioctvenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad J. Liebe,

Statssekretær.

N59og60. Den 21' Kctober 1854.

Ander 20de October er udkommet følgende allerhøieste Aabent Brev

angaaende Opløsning af det nuværende Folkething:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Uaade Konge til Danmark,

de Venders og Gotherø, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dit¬

marsken, Lauenborg og Gldenborg,

Gjøre vitterligt: Det Haab, Vi udtalte ved Rigsdagens Aabning, er

desværre blevet skuffet. Den hele Maade, hvorpaa Folkethinget er gaaet frem,

bærer Vidne om en planmæssig Modstand mod Vor Regjering. Uden Hen¬

syn til det af Os yttrede Ønske at den nærværende Rigsdags=Samling

skulde endes i den ved Grundloven bestemte Tid, har man endnu ikke i

Thinget behandlet nogen af de af Os forelagte Lovudkast, men derimod be¬

skjæftiget sig med at modtage og lade oplæse Adresser og deslige, som ud¬

gaae fra det fiendtligste Sindelag imod Vor Regjering. Man har ikke

mindre ved de Valg, der ere foregaaede i Thinget, end ved den imod god

Orden stridende Maade, hvorpaa Forhandlingerne ere førte, fornemmelig

naar Vore Ministre have taget Ordet, givet umiskjendelige Tegn paa det

samme Sindelag. Man har tilsidesat den Agtelse, man skylder de Mænd,

som Vi, ifølge den Ret, Vi i Grundlovens § 19 have forbeholdt Os,

have kaldet til Vore nærmeste Raadgivere, og om hvem Vi udtrykkeligen

have udtalt, at Vi, under nøie Overveielse af hvad der kan tjene til Lan¬

dets Vel, have fundet Os forpligtede til at holde fast ved dem. Man har

endelig vedtaget en Adresse til Os, hvori man ikke allene udtaler sin Mis¬

tillid til disse Mænd, men endog tillader sig at lade den Vei aldeles uænd¬

set, som Vi efter amodneste Overveielse have indslaaet til at fremme den
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Eenhed hvori det er Vor bestemte Villie paany at samle de forskjellige
Vort Scepter betroede Lande, og om hvilken Vi udtrykkelig have udtalt, at

den var aldeles nødvendig, naar ikke Udsigten til at komme ud af den for¬

viklede Tilstand, hvori vi fortiden befinde os, skulde blive udsat i en uover¬

seelig lang Tid, til ubodelig Skade for den Udvikling, hvortil den Stats¬

orden, som Vi have for Øie, vil føre Vort Folk. Man har overseet, at

den danske Rigsdag ikke kan have Ret til at blande sig i det, som Vi med

Hensyn til de øvrige Dele af Vort Monarkie finde for godt at anordne, og

afhar endog upaatalt tilladt sig paa en upassende Maade at omtale det

Os trufne Valg af Ministre for Vore Hertugdømmer.

Af fri Magtfuldkommenhed have Vi givet Danmarks Riges Grundlov

af 5te Juni 1849; men ligesaa vist som Vi have givet den for at befordre

Vort elskede Folks Held og Velvære, ligesaa vist ville Vi ikke taale, at de

Friheder og Rettigheder, Vi derved have skjænket Vore Undersaatter, enten

i eller udenfor Rigsdagen misbruges paa en Maade, som fører til Folkets

Fordærvelse.

Da Vi derfor under de stedfindende Omstændigheder ikke kunne see

nogen Mulighed af en heldbringende Samvirken mellem Vore Ministre og

det nærværende Folkething, men Vi paa den anden Side nære den faste og

urokkede Overbeviisning, at Vort trofaste Folk fremdeles vil staae Os bi,

at det ikke vil svigte sin Tillid til den Konge, der har skjænket det større

Frihed end nogen anden Fyrste sit Folk, og at det saaledes skal blive Os

muligt, hvad der endnu stedse er Vort Haab, at kunne tilendebringe det af

Os begyndte Forfatningsværk i lykkelig Samdrægtighed med Vort Danske

Folk, have Vi i Henhold til Grundlovens § 27 allerhøist besluttet at opløse

det nuværende Folkething.

Thi erklære Vi herved det nuværende Folkething for opløst.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg, den 20de October 1854.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L. S.)

Orted.
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Under 20de October er udkommet følgende allerhøieste Aabent Brev

angaaende Udskrivning af et nyt almindeligt Dalg til Folkethinget:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Aaade Konge til Danmark,

de Penders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dit¬

marsken, Lauenborg og Gldenborg,

Gjøre vitterligt: At eftersom Vi ved Vort aabne Brev af Dags

Dato have opløst det sidst sammentraadte Folkething, er det Vor allernaa¬

digste Villie, at Rigsdagen atter skal samles det snareste muligt.

Thi byde og befale Vi herved allernaadigst, at der Fredagen den

1ste December dette Aar bliver at afholde nyt almindeligt Valg af Med¬

lemmer til Folkethinget.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg, den 20de October 1854.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L. S.)

Tillisch.

Under 20de October er udkommet følgende allerhøieste Aabent Brev

til det danske Folk i Anledning af det forestaaende almindelige Dalg

af Medlemmer til Folkethinget:

Vi Frederik den Syvende, af Gnds Maade Konge til Danmark,

de Penders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Pit¬

marsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: Idet Vi under Dags Dato have maattet finde Os

foranledigede til at opløse Rigsdagens Folkething og under samme Dato have

anordnet et nyt almindeligt Valg af Medlemmer til samme Thing, tilsiger

Vor landsfaderlige Følelse Os, i Anledning af dette Valg at henvende nogle

alvorsfulde Ord til samtlige Vore kjære og troe Undersaatter i Vort Konge¬

rige Danmark angaaende Fædrelandets nærværende Stilling i Henseende til

dets indre Forhold.

Det er Vor Agt, intet lovligt Middel at lade uforsøgt til paa den i

Grundlovens § 100 bestemte Maade at tilveiebringe en Overenskomst med

den danske Rigsdag angaaende de Indskrænkninger i den danske Grundlov,

som ere nødvendige for at Vi endeligen kunne ordne Vort Monarkies For¬

fatningsforhold.
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En saadan Overenskomst blev ikke opnaaet i det forrige Rigsdagsmøde,

som meget mere endte med en afgjort Misstemning fra Rigsdagens Side

mod de Mænd Vi under vanskelige Forhold have skjænket Tillid som Vore

Ministre. Uagtet Vi gjentagne Gange have lagt denne Vor Tillid til Vore

Raadgivere for Dagen, og uagtet det ifølge Grundlovens § 19 ene tilkom¬

mer Os at vælge Vore Ministre, er dog Modstanden mod disse planmæssig

fortsat af det sidste Folkething, og endelig drevet til saadan Yderlighed, at

Vi have seet Os nødsagede til at opløse dette.

Ikke destomindre have Vi endnu ikke opgivet Haabet om at komme

overens med Rigsdagen paa den betegnede Maade. Thi Vi vide, at Kjer¬

nen af Vort Folk er udenfor den politiske Bevægelse, som har reist sig mod

Vore Bestræbelser for Ordningen af Vort Monarkies Forfatningsforhold.

Vi stole paa, at det langt overveiende Fleertal af Vore Undersaatter har

den Tillid til Os og de Mænd, Vi have valgt og fastholde som Vore

Raadgivere, at disse Vore Bestræbelser ere grundede i sund og moden Op¬

fattelse af hvad indre og ydre Forhold tilsige som nødvendigt og tjenligt for

Vort Monarkie, ifølge dets forskjelligartede Bestanddeles eiendommelige For¬

hold, og at det ringere Maal af besluttende Medvirkning fra Folkets Side,

som ved Vor Forordning af 26de Juli dette Aar, angaaende Vort Monar¬

kies Forfatning for dets Fælledsanliggender, fortiden er tilstaaet, — ingen¬

lunde er grundet i Uvillie mod slig Medvirkning hos Os, der aldrig var

karrig i Henseende til Indrømmelser til Vort Folk, men har sin Aarsag i

Forhold, som Vi fra Vort Standpunkt bedst kunne oversee, og hvorover Vi

først med Tiden kunne vente at blive Herre.

Men Vi rette da og nu den indstændige Opfordring til alle Vore

kjære og troe Undersaatter i Danmark, at de ved de forestaaende Folkethings¬

valg ville vel vogte sig for fordærvelige Indskydelser, som man ikke undseer

sig for at fremme ved det skammeligste Misbrug af den af Os Selv ved

Grundloven givne Pressefrihed og Forsamlingsfrihed. Vi vente af den

Sindighed, samt Troskab og Kjærlighed til Konge og Fædreland, som fra

Arilds Tid har udmærket det danske Folk, at Vi ikke forgjæves ville have

henvendt Os til dette Vort Folk om at sende Os Mænd til det næste

Folkething, som ville gaae Haand i Haand med Vor Regjering og samtykke

i de Forslag til Ordningen af Rigets vigtigste Velfærdsanliggende, som nu

i Aar og Dag have været Gjenstand for Strid.

Da Vi med Mishag have bemærket, hvorledes flere af Vore geistlige

og verdslige Embedsmænd ikke noksom have holdt sig efterrettelige hvad

deres Embedspligt bød dem ligeoverfor den seneste Tids politiske Bevægelser,

ville Vi paa det Alvorligste have dem Alle, og navnlig Vore geistlige Em¬
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bedsmænd, med hvis ophøiede Kald saadant maa ansees for uforeneligt, ad¬

varede om den fornødne fremtidige Agtpaagivenhed i saa Henseende, og ville

Vi endydermere have alle dem paalagt, hvis Stilling fører det med sig,

at de dertil kunne bidrage, at de af yderste Flid søge at fremme Vor Re¬

gjerings Formaal.

Hvorefter Alle sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg, den 20de October 1854.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L. S.)

örsted.

Lovgivning.

Motiver til Udkastet til Lov, hvorved Rentefoden i visse Tilfælde

frigjøres og Straffen for Aager forandres, m. v.:

(Slutning. See Dep. Tid. Nr. 57 og 58, S. 797—805.)

I Aaret 1840, da Forholdene vare gunstigere for en saadan Lovfor¬

andring end nu, blev og et derom stillet Forslag i Østifternes Stænder¬

forsamling, efterat en Comiteebetænkning var afgiven, forkastet med 45

Stemmer mod 13 (Stændertidenden S. 2642), og siden blev dette Andra¬

gende (der iøvrigt allerede var fremkommen i samme Stænderforsamling

for 1838, men da ikke blev videre fremmet end at et Udvalg blev nedsat

og fik afgivet Betænkning) ikke fornyet i Roeskilde. I Piborg kom et

lignende ingensinde frem; det vilde sikkert og have havt langt mindre Stemning

for sig der end i Roeskilde. Det maa iøvrigt erkjendes, at Lovgivningen

ingenlunde kan gjøre sig til Opgave stedse at bevare de Fordele, som den

nu almindelige Rente af de i Eiendomme anbragte Kapitaler fører med sig;

Forholdene kunne vistnok i en maaskee ikke fjern Fremtid stille sig saaledes,

at denne Rente ei længere kan vedligeholdes. Men Eet er, ved en Lov¬

givningshandling at forstyrre den nuværende Tingenes Orden

et Andet at finde sig i den Forandring, som Begivenhedernes

Magt fører med sig. Disse vilde maaskee og ved deres øvrige Følger

erstatte de Fordele, som den nærværende Tingenes Orden frembyder. Det

er nemlig ikke at formode, at Forholdenes Udvikling vil føre til en høiere

og for Eiendomsbesiddere mere bebyrdende Rente som nogenlunde stadigt
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Forhold. Snarere kan man vente, at Renten vil sætte sig paa en lavere

Fod, hvilket, skjøndt det og vil være til Skade for Mange, dog i det Hele

synes at maatte være til overveiende Gode; men for en saadan Tingenes

Gang lægge de gjældende Rentelove ingen Hindring iveien. Ligesom mange

andre Landes Erfaring viser, at den virkelig gangbare Rente kan sætte sig

lavere end den tilladte, saaledes have vi allerede et meget afgjørende Beviis

herpaa i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, hvor Patent af 25de

Januar 1815 tilsteder at tage 5 Procent Rente af Prioritetslaan, men

hvor det i mange Aar ikke har været vanskeligt, i gode Panter at erholde

Renter endog under 4 pCt. I denne Lov har man og en Analogi for

at gjøre Forskjel mellem Prioritetslaan og andre Laan, thi den tilsteder

6 pCt. Renter af disse sidste. I Norge blev ved Lov af 8de September

1842 fri Rentefod indført med Hensyn til Gjeldsbreve, der ikke vare for¬

bundne med Pant i faste Eiendomme, dog kun naar Betalingstiden ei var

sat fjernere end 6 Maaneder fra Udstedelsesdagen. Denne Lov blev imid¬

lertid igjen sat ud af Kraft ved Lov af 15de September 1851, hvorved

det dog blev tilladt at betinge sig 6 pCt. Rente af de Gjeldsbreve, for

hvilke Rentefoden i 1842 var bleven frigivet. Men naar man læser de

Forhandlinger, hvorved denne Lovforandring blev foranlediget, erfarer man

at denne ikke støttede sig paa de Grunde, som man enten efler en almin¬

delig Betragtning af Sagen eller med Hensyn til vore Forhold kan tillægge

nogen Vægt. Der var indkommet endeel private Andragender fra Distrikter,

hvori man leed under en stor Pengemangel og under de ublue Renter,

som Pengebesidderne for en stor Deel i det Smaa betingede sig af dem,

der trængte til Laan, og man antog, at dette Tryk ikke vilde være

gaaet saa vidt, dersom ikke de lovbestemte Grændser for Rentens Størrelse

vare blevne omstødte. Man erkjendte fra alle Sider, at Statsmagten ikke

ved de Midler, som den har til sin Raadighed, er istand til at forhindre

en lovbestemt Rentefods Overskridelse, og at der navnlig i den Frihed, som

Pl. 6te December 1799 giver til, ved Discontering ikke blot af Vexler men

og af Vexelobligationer, at betinge sig hvilkensomhelst Rente, haves en banet

Vei til aldeles lovlig at tage en saa høi Rente, som Debitor er at formaae

til at indrømme, en Frihed, hvoraf det synes at der i Norge endog i

Landdistrikterne gjordes udstrakt Brug, men som man ikke dristede sig til at

foreslaae ophævet. Man meente imidlertid at dog Noget kunde udrettes

ved den foreslaaede Forandring i Loven af 8de September 1842, og man

lagde derved isærdelesled Vægt paa den moralske Virkning, som et Lovfor¬

bud, selv hvor det ikke kan holdes i Kraft ved Tvangsmidler, maa antages

at udøve paa den lviale, og, som man antager, større Deel af Befolkningen.
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Der vare flere af Storthingets meest betydende Medlemmer, der ei deelte

den Forestillingsmaade, der laae til Grund for den foreslaaede Lovforandring,

men den vandt dog Stemmefleerhed i Thinget og blev stadfæstet af Kongen.

Det er aabenbart, at de til hiin Tid i Norge opstaaede betænkelige Arbeider¬

foreninger, af hvilke netop Loven af 8de September 1842 var bleven brugt

som et virksomt Agitationsmiddel, havde betydelig Indflydelse paa denne

Sags Skjæbne. Jøvrigt sees det, at den lovbefalede Rentefods Overskridelse

ogsaa ved Laan i faste Eiendomme var noget aldeles Sædvanligt, fordt

4 pCt. Rente i Forhold til den i Norge forhaandenværende Kapitalmasse

er for ringe, ligesom der og ved Lov er givet den ene Laaneindretning efter

den anden Frihed til at tage høiere Rente, noget, som endog skete ved to

andre under forbemeldte 15de September 1851 udgivne Love. Efter alt

det Foranførte, kan det, der skete i Norge i 1851, aldeles ikke opvække

nogen Betænkelighed ved her at gaae en Vei, der ligner den, man i 1842

gik i bemeldte Rige.

Mod det ovennævnte Forslag at lade den nuværende Rentegrændse blive

i Kraft hvad Laan i faste Eiendomme angaaer, men derimod gjøre Rente¬

foden fri for andre Udlaan, frembyder sig iøvrigt den Indvending, at dette

muligt vilde være at trække Kapitalerne ud af faste Eiendomme. Dette er

dog Noget, som man ikke med Grund kan befrygte. Saafremt ovenmeldte

Forskjel kunde faae denne Virkning, saa maatte den for længe siden være

indtraadt; thi i Virkeligheden har det ingen Vanskelighed at faae høiere

Rente, hvor man ei vil have Prioritet i faste Eiendomme, og det endog

uden at komme i nogen Strid med Loven. Naar til Exempel Creditor ei

forstrækker Debitor med rede Penge, men giver Statspapirer eller andre

Effecter eller Varer, hvorfor denne forskriver sig til en høiere Sum end den,

der svarer til deres gangbare Værdi, saa er det ikke et Pengelaan, men et

Salg, der foreligger, men da er den Priis hvorom Parterne ere komne

overens, uden videre bindende. Ogsaa giver Discontopræmiens Frihed,

især efterat indenbyes Vexler ere blevne almindelig tilladte, en meget udstrakt

Leilighed til paa lovlig Maade at unddrage sig Rentelovens Indskrænkning.

Men ogsaa har man, som alt bemærket, i det nylig nævnte Patent for

Hertugdømmerne Slesvig og Holsten et slaaende Beviis for, at en Lov,

der tillader høiere Rente af andre Laan end af dem, der ere forbundne

med Pant i faste Eiendomme, ikke er til Hinder for, at Kapitaler i Over¬

flødighed komme til Markedet for at anbringes mod saadant Pant, selv mod

en lavere Rente end den saaledes tilladte.

Til at samtykke i en Lov, der gjorde Renten udenfor Udlaan i faste

Eiendomme fri, antager Ministeriet heller ikke at Rigsdagen vil være util¬
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bøielig. Idet de Roeskildske Provindsialstænder, som anført, med 45 mod

13 Stemmer forkastede et Lovforslag om en almindelig Ophævelse af lov¬

bestemt Rente, fik dog et subsidiært Forslag, der gik ud paa en saadan

Frihed med Hensyn til Udlaan uden Pant i faste Eiendomme, lige Stem¬

mer for og imod sig, og det er ikke usandsynligt, at der var blevet Stemme¬

fleerhed for samme, hvis det var fremkommet som et Regjeringsforslag, saa¬

ledes at den nærværende Rentefods Vedligeholdelse med Hensyn til Laan i

faste Eiendomme snarere derved vilde blive stadfæstet end svækket, hvilket

sidste Mange udentvivl befrygtede at kunne blive Virkningen af det subsidiære

Forslags Antagelse.

Imidlertid er man ikke gaaet ud fra, i Forbindelse med Rentefodens

Frigjørelse med Hensyn til den Gjeld, der stiftes uden Pant i faste Eien¬

domme, strax at ophæve Adgang til 5 pCt. Bevillinger med Hensyn til

Laan mod saadant Pant. De hidtil brugelige Bevillinger turde endog hyp¬

pigst have fundet Sted med Hensyn til deslige Laan. Dette har udentvivl

dog for en stor Deel sin Grund i disse Bevillingers historiske Oprindelse;

thi oprindeligviis var der herved blot Spørgsmaal om Laan i faste Eien¬

domme, hvilket tildeels ogsaa kommer af at det er vanskeligt, ret at indivi¬

dualisere det Laan, hvortil Bevillingen skal benyttes, naar det ei lyder paa

et bestemt Pant. For det Meste er det i den senere Tid dog neppe i Al¬

mindelighed med Hensyn til de Laan, hvorfor Sikkerheden egentlig ligger i

en fast Eiendom, at slige Bevillinger tages, men Laanet gjøres ofte, for til

andre Foretagender at erholde en Kapital, hvorfor man tillige pantsætter en

for det Meste allerede forhen stærkt prioriteret Eiendom. I mange Tilfælde

vilde den Paagjeldende vel kunne faae Laanet uden denne Sikkerhed. Stun¬

dom vilde han og kunne faae Laanet i Eiendomme mod 4 pCt. Rente,

naar Creditor eller Commissionæren ingen Leilighed havde til at pine Mere

ud af ham. I alt Fald turde det ikke i Almindelighed være gavnligt, at

faste Eiendomme pantsættes saa yderligt, som det under nærværende Forhold

maa forudsættes at skee, naar Laanet ei skal kunne faaes uden mod en for¬

høiet Rente. Men det er desuden ikke gjørligt, i slige Forhold at forandre

den Regel, der en Tid lang har været gjældende, uden al Ulempe; heri

maa man finde sig for engang at komme ud af den anomale Tilstand.

For at denne Overgang ei skal medføre maaskee betydelig Skade for de

Enkelte, som maatte være i Underhandlinger om 5 pCt. Laan, har man

derfor troet, at der, i Lighed med hvad der skete ved Resolution af 4de

December 1833, burde sættes en Frist, hvori Bevilling endnu kan faaes,

og denne turde passende kunne være Juni Termin 1855, hvilket vel vil

være at bringe til almindelig Kundskab, men dog ikke i Lovgivningsform,
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da Regjeringen ikke bør afskjære sig Adgang til ogsaa i Fremtiden at med¬

dele den omhandlede Bevilling. I ethvert Fald vil ved Forandring i den

Eiers Person, der efter Bevilling har forpligtet sig til at svare 5 pCt.

Rente af en i hans Eiendom forsikkret Kapital, Tilladelse til at svare denne

Rente ved ny Bevilling kunde overføres paa den nye Eier.

I en Lov om den omhandlede Gjenstand vil man ikke kunne forbigaae

en Bestemmelse om Størrelsen af de Renter, som en Debitor uden Hensyn

til Forskrivning har at udrede fordi han forsømmer at betale til rette Tid

(usuræ moræ). Der er Meget, der taler for, at disse burde sættes noget

høiere end 4pCt., thi Creditor er i de Tilfælde, hvor denne Rente indtræder,

bleven nødt til mod sin Villie at lade sin Kapital henstaae hos den for¬

sømmelige Debitor, ligesom han ofte derved kan lide et Tab, som ei erstattes

ved at faae simple Renter. Der er saaledes fundet Anledning til at be¬

stemme, at slige Renter skulle beregnes med 5 pCt., hvor ikke Gjelden er

af det Slags, at Loven som almindelig Regel hjemler høiere Rente, saasom

iefter Forordningerne af 26de Juni 1824 og 7de April 1843. Men

intet Tilfælde har man formeent, at Mere end den ordinære contractmæssige

Rente af Panteobligationer burde komme senere Panthavere til Skade og

Afbræk.

Ved deune Leilighed har Ministeriet endelig troet at burde foreslaae

Forandring i den nu bestemte Straf for Aager; thi skjøndt der, naar Rente¬

begrændsningen indskrænkes til formelige Panteforskrivninger, sjældent vil finde

Overtrædelse Sted, saa er den dog mulig, og forsaavidt det skeer ved en

Forklædning, der giver Udsigt til at den ulovlige Fordeel kan opnaaes, er

Straf fornøden. Den i Lovens 5—14—6 og Frdg. 14de Mai 1754 § 6

fastsatte Straf af Kapitalens Confiskation er imidlertid som ubetinget Regel

saa unaturlig, at man har fundet ei at kunne lade det beroe derved. Selv

den meest ubetydelige Fordeel, Nogen udenfor det Lovbestemte, maaskee af

Misforstaaelse eller Uagtsomhed, har ladet sig give i Anledning af et stort

Laan, foraarsager hele Kapitalens Forliis, og det til Vinding for en troløs

Debitor, medens den meest uforskammede og snedige Aager, der begaaes

med en ringere Kapital, kun medfører Tabet af denne. Straffen har man

troet passende at kunne bestemmes til en Mulkt af det 4 til 20dobbelte af

den ulovligt oppebaarne eller betingede Fordeel, men saaledes, at, hvis dennes

Størrelse ei nøiagtig lader sig oplyse, Domstolene kunne vælge en anden efter

samtlige Sagens Omstændigheder lempet Mulkt, der dog ikke maatte over¬

gaae en Fjerdedeel af den udlaante Kapital. Det er derhos fundet hen¬

sigtsmæssigt, udtrykkelig at bestemme, at der ved den nærmere Vestemmelse

af Mulkten vil være at vise Strenghed, naar den utilladelige Rente findes
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skjult under en kunstig Forklædning, samt at i dette Tilfælde Mulkten og

bliver anvendelig, om end Creditor Intet har erholdt af den tilsigtede ulov¬

lige Fordeel. Derimod er der formeentlig Anledning til endogsaa at lade

Straffen aldeles bortfalde, naar Omstændighederne vise, at en Creditor, der

har oppebaaret større Fordeel end den lovtilladte, kun har gjort det af

Feiltagelse eller Misforstaaelse, dog at i dette Tilfælde det formeget Oppe¬

baarne maa gives tilbage.

I Henhold til alt Foranførte er af Indenrigsministeriet udarbeidet det

foranstaaende Udkast til en Lov om Rentefodens Frigivelse i visse Tilfælde

og om en Forandring i Straffen for Aager, hvilket Lovudkasts enkelte Be¬

stemmelser tilstrækkeligt ville være motiverede ved det ovenfor Yttrede.

Af Indenrigsministeren er forelagt Rigsdagen følgende Udkast til Re¬

gulativ for Handelspladsen Silkeborgs oekonomiske Bestyrelse:

§ 1.

Silkeborg Handelsplads i Forbindelse med de Fabrikker og andre Bo¬

liger, som ere eller blive opførte paa Silkeborg Hovedgaards Grund og Jor¬

der, skal udgjøre en særskilt Commune, hvorunder bemeldte Jorder henlægges.

Fremdeles skulle Eiendommene Marienlund, Lysbro, Naaege, Jvershauge,

Myrehoved, og i det Hele Skovene paa den vestre Side af Gudenaa, forsaa¬

vidt de nu henhøre under Linaa Sogn, med de Bygninger, som fortiden

ere eller fremtidigen opføres paa disses Grund, betragtes som et med Silke¬

borg Commune forbundet Landdistrikt, hvad Fattig=, Skole=, Kirke= og Jorde¬

modervæsenet angaaer, hvorimod det ei skal deeltage i de egentlige Byskatter.

De Spørgsmaal, som iøvrigt kunne opstaae om dette Distrikts Forhold til

Silkeborg Commune og Deeltagelse i dens Udgifter, skulle kunne afgjøresaf

Indenrigsministeriet.

§ 2.

Communalbestyrelsen skal bestaae af den paa Stedet ansatte Birkedom¬

mer og af en Communalrepræsentation, bestaaende af 6 af Communens Be¬

boere dertil valgte Indvaanere. Birkedommeren indtager i denne Bestyrelse

samme Plads, som Magistraten eller Byfogden i Kjøbstæderne.

§ 3.

I Valget af Medlemmer til Communalrepræsentationen er enhver af

Byens Beboere berettiget til at deeltage, som holder egen Dug og Disk og

er 25 Aar gammel, har svaret communale Afgifter, derunder indbefattet

Bidrag til Fattig= og Skolevæsenet, i det sidste Aar til et Beløb af ikke

mindre end 5 Rdlr., og har havt fast Bopæl i Communen eet Aar, saaledes

at den, der beboer anden Mands Huus, ei ansees at have fast Bopæl, med¬
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mindre han, ifølge en Communalbestyrelsen ved dens Oprettelse foreviist Leie¬

contract, det hele Aar har været og fremdeles er sikkret mindst Fjerdingaars

Opsigelse. Saadan Valgret tilkommer imidlertid ikke den, der er sat under

Værgemaal, eller hvis Bo er under Opbuds= eller Fallitbehandling, eller

som iøvrigt er undergiven nogen Retsforfølgning, der efter Loven betager

ham Raadigheden over alt sit Gods, og endeligen ei heller den, som ved

Dom er funden skyldig i nogen i den offentlige Mening vanærende Forbry¬

delse, eller er sat under Tiltale for en saadan Forbrydelse, og ikke ved endelig

Dom er bleven aldeles frifunden for samme. Medlemmerne af Communal¬

bestyrelsen kunne vælges blandt alle de Valgberettigede. Ascendenter og De¬

scendenter kunne ikke paa een Tid have Sæde i Communalbestyrelsen.

§4.

Med Hensyn til den Tid, hvori de valgte Medlemmer have at vedblive

deres Function, og deres Gjenvalg, saavelsom til hvad der skal gjælde ved

enkelte nye Valg inden Udløbet af den ordinære Functionstid m. v., følges

Bestemmelserne i Anordningen angaaende Kjøbstædernes oekonomiske Bestyrelse

(Andg. af 24de Octbr. 1837 § 8). Af dem, der første Gang udvælges

afgaaer Halvdelen efter 3 Aars Forløb, hvorved i Mangel af mindelig

Overenskomst Lodtrækning gjør Udslaget, men den anden Halvdeel først ved

Udgangen af det 6te Aar. Siden afgaaer det halve Antal af de valgte

Medlemmer hvert 3die Aar.

§ 5.

Valgene skulle, med Undtagelse af dem, som skee i Anledning af en

extraordinær Vacance, foregaae hvert 3die Aar Dagen efter Nytaar eller dog

en af de nærmest følgende Dage, og stedse forberedes ved Affattelsen af en

Liste over de Valgberettigede, som udfærdiges af Valgbestyrelsen, der for det

første Valg skal bestaae af Birkedommeren og tvende af Amtmanden dertil

udvalgte Mænd, men siden af Birkedommeren, Communalrepræsentanternes

Formand, samt en Anden af disse, hvilken de selv dertil udnævne. Listen

udlægges 14 Dage forinden Valgdagen til almindeligt Eftersyn paa et dertil

bekvemt Sted, og Indsigelser i Anledning af samme maae, forsaavidt de

gaae ud paa Anke over Nogens Udelukkelse, under Fortabelse af Vedkommen¬

des Ret i saa Henseende, fremsættes for Valgbestyrelsens første Medlem senest

3 Dage forinden Valgdagen, for at Spørgsmaalet paa den Dag ved Kjen¬

delse af Valgbestyrelsen kan blive afgjort.

§ 6.

Valgene foregaae offentligt til den Tid og paa det Sted som idet¬

mindste 8 Dage forud maa være bekjendtgjort ved Kirkestævne og paa den

der paa Stedet ellers sædvanlige Bekjendtgjørelsesmaade. Med Hensyn iøv¬
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rigt til Stemmegivningen ved Valget og Protokolførelsen m. v. forholdes

ganske som foreskrevet er i Anordningen om Kjøbstædernes oekonomiske Be¬

styrelse (Andg. 24de Octbr. 1837 §§ 11 og 12).

§ 7

Ligeledes følges nysmeldte Anordnings Bestemmelser (§§ 13, 15, 16,

17 og 18) med Hensyn til muligt forekommende Undskyldning for at mod¬

tage Valget, Indberetning om Valget til Amtmanden, Anker over den fore¬

gaaede Valghandling, enkelte Communerepræsentanters Entledigelse, Valget

af en Formand og Viceformand for Communalrepræsentationen, Birkedom¬

merens Forhold til Repræsentationen, og Communens samt Repræsentanter¬

nes Berettigelse til selv at sætte Gjenstande, Byens Tarv vedkommende, un¬

der Overveielse.

§ 8.

Communalbestyrelsen har med Omhyggelighed at førge for Communens

Tarv, og saaledes, foruden sin Deeltagelse i Administrationen for Fattig= og

Skolevæsenet, hvorom nedenfor vil blive handlet, iblandt Andet at drage

Omsorg for

a)Vedligeholdelsen af Byens Veie og Gader, forsaavidt Saadant ei ved¬

kommer Hovedlandeveiene eller de mindre Landeveie, som gaae over

Communens Grund

b) Gadernes Reenholdelse og Belysning,

c) Handelspladsens Sprøitevæsen,

d) dens offentlige Vandbeholdninger,

c) Tilveiebringelsen af Handelspladsens Bidrag til Udgifterne ved Anskaf¬

felsen af Thing= og Arresthuuslocale, samt til Lønning af Arrestfor¬

varer og Retsvidner,

6) Udredelsen af Løn til Politibetjente og Vægtere, som begge antages,

instrueres og afskediges af Birkedommeren,

8) Udredelsen af Lønning m. v. til Jordemoderen.

Naar undtages Udgifterne til Fattig= og Skolevæsenet, blive samtlige

andre Udgifter til Communen, forsaavidt de ei kunne afholdes af Indtægten

af de til Handelspladsen overdragne Jorder og andre Indtægter, som nu

eller senere maatte tilfalde Communen, men skulle udredes ved Ligning, at

ligne med det Halve paa de faste Eiendomme, saaledes at den ene Fjerde¬

deel lignes efter en for samtlige Pladse og Grunde efter Indenrigsministe¬

riets Foranstaltning sat Grundtaxt, hvis Ansættelse bør foranstaltes revideret

hvert 20de Aar, og den anden Fjerdedeel i Forhold til Bygningernes Assu¬

rancesum eller, forsaavidt de ikke ere assurerede, til disses Værdi, bestemt

ved Taxation efter de ved Brandforsikkringsanordningen bestemte Regler,
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den anden Halvdeel af bemeldte Udgifter lignes paa Pladsens Beboere efter

Formue og Leilighed.

§ 9.

Silkeborg Commune, der iøvrigt bliver at organisere saasnart skee kan

efter dette Regulativs Udgivelse, og det til samme hørende Landdistrikt ud¬

træder fra 1ste Juli 1855 at regne af al communal Forbindelse med Linaa

Sogn, og blive alle Spørgsmaal om det tidligere Mellemværende, forsaavidt

de ei kunne afgjøres ved mindelig Overenskomst mellem Silkeborg Commu¬

nalbestyrelse og Linaa Sogneforstanderskab, at afgjøre af Indenrigsministeriet.

Derimod forbliver Silkeborg Commune indtil videre i Forbindelse med

Skanderborg Amts Repartitionsfond, saavel med Hensyn til Rettigheder som

Forpligtelser, som om det var et Landsogn.

Inden 10 Aars Forløb skal det afgjøres ved Lov, om Silkeborg Com¬

mune bør gaae over til en almindelig Kjøbstad og denne ganske løses fra

Forbindelsen med Amtscommunen.

§ 10.

Silkeborg Communalbestyrelse har betimelig at forfatte et Overslag over

Communens rimelige Udgifter for det følgende Aar, hvori ogsaa optages Ud¬

gifterne til Fattig= og Skolevæsenet, og dette Overslag maa, næst at inde¬

holde en Forklaring over de Midler, som haves til uden Ligning at bestride

Udgifterne, angive, hvad der bliver tilbage at dække ved Ligning. De Sum¬

mer, der behøves til Fattig= og Skolevæsenet have de vedkommende Com¬

Meningsulighedmissioner betimeligen at opgive for Communalbestyrelsen.

mellem disse Commissioner og Communalbestyrelsen om Størrelsen af de

Summer, der opgives som nødvendige, afgjøres af den overordnede Autoritet,

hvorunder de respective særegne Bestyrelser henhøre. Det samlede Overslag

tilstilles Amtmanden, og saafremt Communalbestyrelsen ikke finder at kunne

erkjende de Erindringer, Amtmanden maatte gjøre ved samme, har den, under

Fortabelse af sin Ret til at gjøre Indsigelse imod disse, inden 14 Dage at

indkomme med skriftligt Andragende til Amtet, som da forelægger vedkom¬

mende Ministerium Sagen til Afgjørelse.

§ 11.

Naar ingen Erindringer af Amtmanden ere gjorte ved Overslaget, eller

det Fornødne i Anledning af hans Erindringer er afgjort som anført, bliver

Ligningen at foretage af Communalbestyrelsen, og derefter Overslaget og Lig¬

ningen at henlægge paa et dertil bekvemt Sted i 3 Uger til Eftersyn i visse

Timer om Dagen. De Erindringer, Nogen maatte have at gjøre imod Lig¬

ningen, har han at fremsætte for Birkedommeren, der foranlediger dem tagne

under Overveielse af Bestyrelsen. Er Vedkommende utilfreds med den Be¬
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stemmelse, Communalbestyrelsen derefter tager, kan han andrage Sagen igjen¬

nem Amtet for vedkommende Ministerium.

§ 12.

Communalbestyrelsen har at førge for, at Communeafgifterne betimeli¬

gen opkræves og rettelig anvendes. Til Opbevaring af de Penge, Bestyrel¬

sen har under Forvaltning, anskaffes en forsvarlig, med to forskjellige Laase

forsynet, Jernkasse eller Skab, som bliver beroende paa det Sted, Bestyrelsen

maatte bestemme. Communalrepræsentationens Formand skal have Nøglen

til den ene Laas, og Birkedommeren til den anden. Regnskabsvæsenet føres

af Communalbestyrelsen, der dog er berettiget til at antage dertil imod Løn,

som udredes af Communen, en paalidelig Mand, som tillige besørger Com¬

muneafgifterne opkrævede, eller ialtfald giver Anledning til at disse ved

Foranstaltning af Birkedommeren blive inddrevne af rette Vedkommende paa

den for Communeafgifters Inddrivelse i Almindelighed lovbefalede Maade.

Communalbestyrelsen har selv at regulere Tilsynet med den antagne Regn¬

skabsfører, for hvem den er ansvarlig med Hensyn til de af Commnnens

Penge, han maatte have under Hænder. Jøvrigt kan Bestyrelsen til sin

yderligere Betryggelse fordre, at Regnskabsføreren stiller Sikkerhed for de

Oppebørseler, der betroes ham. Anviisninger paa Communens Kasse skulle

være underskrevne af Birkedommeren og den eller de af Bestyrelsen, som

denne dertil maatte bemyndige. Tiden for Regnskabsaflæggelsen er den samme,

som gjælder for Kjøbstæderne, nemlig 3 Maaneder efter hvert Aars

Slutning, ligesom ogsaa Ansvaret for Forsømmelse med Regnskabets beti¬

melige Aflæggelse, hvilket paahviler Bestyrelsen. Naar denne har gjennem¬

gaaet Regnskabet, henlægges det til Eftersyn for Communens Afgiftsydere

paa et dertil bekvemt Sted i 3 Uger. Derefter revideres Regnskabet af

tvende af Byens Indvaanere dertil valgte Revisorer, med hvis Valg der

forholdes ligesom med Valget af Medlemmer af Bestyrelsen, og som have

at vedblive deres Function i 6 Aar. Efterat Revisorernes Bemærkninger

ere besvarede af Bestyrelsen, sendes Regnskabet til Amtmanden, der har at

decidere samme.

§ 13.

Med Hensyn til Grændsen for Communalbestyrelsens Raadighed over

Communens Anliggender følges de for Kjøbstæderne i Anordningen af 24de

October 1837 § 25 foreskrevne Regler, med den nærmere Bestemmelse, at

Communalbestyrelsen skal være berettiget til uden høiere Autorisation at til¬

staae Lønninger eller Lønningsforhøielser under 30 Rd., Pensioner eller

Gratificationer indtil 10 Rd., samt at udleie de Communen tilhørende faste

Eiendomme, uden Auction, paa kort eller lang Tid, naar den aarlige Leie¬
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afgift for hver enkelt ei udgjør mere end 20 Rd., og til at foretage nye

Brolægnings= og Veiarbeider eller Bygningsarbeider, naar Udgifterne ved et

af disse ei overstige 100 Rd. Skulde i Aarets Løb forefalde Udgifter, som

ere udenfor det gjorte Overslag, og disse overstige 50 Rd.=Dækning af

uberegnede Udgifter indtil denne Sum kan beroe til næste Aars Ligning —

bliver derom at gjøre Indberetning til Amtmanden, saaledes som det med

Hensyn til det samlede Overslag er foreskrevet i §§ 11 og 12.

§ 14.

Fattigvæsenet ordnes fra den Tid, Silkeborg Commune er bleven skilt

fraLinaa Sogn (§ 10), saaledes:

a. Bestyrelsen af Fattigvæsenet overdrages, under samme Overbestyrelse

som Fattigvæsenet i Kjøbstæderne, til en Commission, bestaaende af

Sognepræsten, Birkedommeren, 3 af Communalrepræsentationens Med¬

lemmer, hvilke nysmeldte Repræsentation dertil vælger efter fleste Stem¬

mer, samt en af Landdistriktets Beboere, som skal være Forstander for

Distriktet, og med Hensyn til hvis Valg og Functionstid der bliver at

forholde efter Anordningen angaaende Landcommunevæsenet af 13de

August 1841 § 23.

Reglementet for Kjøbstædernes Fattigvæsen af 5te Juli 1803 med de

dertil sig sluttende senere almindelige Lovbestemmelser bliver at følge,

dog at Fatligskatten ikke lignes som i Reglementets § 42, 2do, fore¬

skrevet, tildeels efter Grundtaxt, men derimod kun efter Formue og Lei¬

lighed paa Pladsens Bebvere, samt under Modificationer med Hensyn

til ovenmeldte Organisation af Bestyrelsen, og til de ovenfor i §§ 11,

12 og 13 anførte Bestemmelser.

C. Fattigcommissionen aflægger ogsaa Regnskabet i Overensstemmelse med

hvad der er foreskrevet for Kjøbstædernes Fattigregnskaber, og med Hen¬

syn til dettes Henlæggelse til Eftersyn forholdes som for Handelsplad¬

sens Regnskab i § 13 er anordnet.

§ 15.

Skolevæsenet bliver fra samme Tid at bestyre, under Amtsskoledirectionen,

af en Commission, bestaaende af Sognepræsten, Birkedommeren, 3 af Com¬

munalrepræsentationens Medlemmer, som af Repræsentationen efter fleste

Stemmer dertil vælges, samt af den i foregaaende § ommeldte Forstander

for Landdistriktet. Den nugjældende under 20de Novbr. 1850 approberede

Plan for Skolevæsenet bliver indtil videre at følge, saaledes at Skoleskatten

lignes i Overensstemmelse med hvad om Ligningen til Fattigvæsenet ovenfor

er bestemt.
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§ 16.

Naar der maatte findes Trang til yderligere Bestemmelser om Commu¬

nalvæsenet paa Silkeborg, indtil denne Plads kan gaae over til at blive en

almindelig Kjøbstad, navnligen med Hensyn til Anordningen af Bro= og

Havnevæsenet, naar den paatænkte Bro og Havn med Tilhørende blive an¬

lagte, da skulle slige Bestemmelser, efterat Communalbestyrelsen er givet Lei¬

lighed til at erklære sig over samme, af Indenrigsministeriet forelægges Kon¬

gen til Afgjørelse.

§ 17.

Forsaavidt dette Regulativ ikke forinden træder ud af Kraft ved at

Silkeborg Commune gaaer over til en almindelig Kjøbstad, vil det være at

underkaste en almindelig Revision, naar en ny Communallov for Kjøbstæderne

er given, og senest naar 10 Aar ere forløbne fra dets Udstedelse.

Motiverne til foranstaaende Regulativ ere følgende:

I Henhold til en af det Kongelige Danske Cancelli i Aaret 1847 ned¬

lagt allerunderdanigst Forestilling angaaende Ordningen af de communale og

andre Forhold paa Handelspladsen ved Silkeborg blev det ved en allerhøieste

Resolution af 3die Marts s. A. iblandt Andet bestemt, at der, saasnart 20

Nybygger=Familier havde nedsat sig paa Pladsen, skulde af den sammesteds

ansatte Politiinspecteur, i Forening med tvende af Amtmanden over Skander¬

borg Amt iblandt Pladsens Beboere udnævnte Mænd, udarbeides et Regula¬

tiv for Bestyrelsen af sammes communale Væsen, hvilket derefter blev at ind¬

sende til høiere Approbation, og ved hvis Udarbeidelse der skulde tages Hen¬

syn til Anordningen af 24de Octbr. 1837 og det, ifølge allerhøieste Reso¬

lution af 17de Novbr. 1841, under 22de Febr. 1842 approberede særskilte

Regulativ for Ladepladsen Løgstør.

Efterat det bestemte Antal Familier alt i 1850 havde etableret sig paa

Pladsen, og Mænd til at sammentræde med Politiinspecteuren i den forbe¬

rørte Anledning derefter af Amtet vare blevne beskikkede, blev af disse udar¬

beidet et Udkast til et provisorisk Regulativ for Handelspladsens fremtidige

Communalbestyrelse, hvilket i Aaret 1851 blev indsendt til Ministeriet, led¬

saget af Skanderborg Amtsraads Betænkning saavelsom af Erklæringer fra

flere af Pladsens meest ansete Beboere, hvem man havde givet Leilighed til

derover at yttre sig.

Da Indenrigsministeriet, navnlig efter Indholdet af de i den senere Tid

modtagne gunstige Beretninger om Pladsens nuværende Tilstand, ligeledes

maatte erkjende, at Forholdene sammesteds havde modtaget en saadan Ud¬

vikling, at der var Anledning til at give Pladsen en særegen Communalfor¬
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fatning, blev af Ministeriet i Aaret 1852 udarbeidet et Udkast til et Re¬

gulativ for Handelspladsens oekonomiske Bestyrelse, ved hvis Affattelse man,

ligesom ved det under 2den Juni 1850 allernaadigst approberede Regulativ

for Byen Frederiksværk, havde lagt til Grund Bestemmelserne i Anordningen

for Kjøbstædernes oekonomiske Bestyrelse af 24de Octbr. 1837, idet der iøv¬

rigt var taget det muligste Hensyn saavel til den ovennævnte Comitees Ind¬

stillinger, som til de af Amtsraadet og af Nybyggerne dertil fremsatte Be¬

mærkninger. Efterat dette Udkast derefter havde været sorelagt en til den

Ende nedsat Comitee, bestaaende af den constituerede Godsforvalter, Fabrik¬

eier Drewsen, og 3 andre af Amtet blandt Pladsens Beboere dertil udnævnte

Mænd, ligesom man ogsaa i samme Anledning havde indhentet Amtsraadets

og Linaa=Dallerup Sogneforstanderskabs yderligere Betænkning i Sagen, blev

Udkastet, som saavel af sidstnævnte Comitee, som af vedkommende locale Au¬

toriteter, i det Væsentlige blev tiltraadt, ifølge dertil erhvervet allerhøieste

Approbation forelagt den i 1852 sammentraadte Rigsdag, hvor dets For¬

handling imidlertid ikke blev tilendebragt, idet Rigsdagen opløstes kort efterat

et af Landsthinget, hvor Udkastet var indbragt, i dette Øiemed nedsat Ud¬

valg havde afgivet sin Betænkning over samme. Da indtraadte Vacancer i

vedkommende geistlige og Justitsembeder derhos frembøde en forønsket Leilig¬

hed til i den nærmeste Fremtid at iværksætte de alt længe paatænkte Foran¬

dringer i Handelspladsens parochiale og jurisdictionelle Forhold, maatte Mi¬

nisteriet ansee det rettest, at de herom indledede Forhandlinger tilendebragtes,

forinden Sagen igjen forelagdes Rigsdagen. Denne Eventualitet er nu ind¬

traadt, og der vil saaledes Intet længer være tilhinder for, at det omhand¬

lede Udkast med de Modificationer, som de under 14de Febr. f. A. og 11te

Januar d. A. emanerede allerhøieste Resolutioner angaaende Ordningen af

Pladsens kirkelige og Jurisdictionsforhold gjøre nødvendige, samt med de

Forandringer, som af det af Landsthinget nedsatte Udvalg i sin Tid ere

foreslaaede, og som Ministeriet i det Hele finder hensigtsmæssige, nu fore¬

lægges Rigsdagen til Behandling og eventuel Sanction.

ad § 1.

Som antydet, er der, i Henhold til en, paa Justitsministeriets derom

nedlagte Forestilling, under 11te Januar d. A. afgivet allerhøieste Resolution,

fra 1ste Mai d. A. under Navn af Silkeborg Birk oprettet en egen Juris¬

diction, bestaaende foreløbig af Silkeborg Handelsplads, Sognene Linaa,

Tvilum, Gjern og Skanderup af Hjelmslev=Gjern Herreder, og Sognene Rye

og Them af Thyrsting=Vrads Herreder. Med nærværende § maa derhos

sammenholdes Bestemmelserne i Udkastets § 10 angaaende Handelspladsens

med tilhørende Landdistrikts fuldstændige Adskillelse fra Linaa Sogn, hvortil
2

Dep. Tid. Nr. 59 og 60. 1854.
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den hidtil har henhørt. Hvad angaaer det i Fen omhandlede, til Handels¬

pladsen selv henlagte Landdistrikt, hvis Grændser ere de samme, som de, der

ved en af Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet under 20de No¬

vember 1850 approberet Plan for Skolevæsenet paa Silkeborg ere fastsatte

for det sammesteds oprettede nye Skoledistrikt, da har Ministeriet troet saa¬

meget mere at burde tiltræde den af vedkommende locale Autoriteter gjorte

Indstilling om et saadant Distrikts Oprettelse, som Beboerne af samme, efter

hvad der er oplyst, i Almindelighed maae passere Handelspladsen for at

komme til Linaa, medens mange af dem endog have en flere Gange længere

Vei til Linaa end til Silkeborg, hvoraf det navnlig er en Følge, at de alle¬

rede nu fordetmeste benytte Silkeborg Kirke.

ad § 2.

Den Myndighed som Politiinspecteur paa Handelspladsen, der ved aller¬

høieste Reskript af 21de Juli 1847 var tillagt Godsforvalteren ved Silke¬

borg Domaine, saavelsom de denne Embedsmand som Følge heraf paalagte

Pligter ere, i Medfør af fornævnte allerhøieste Resolution af 11te Januar

d. A. ophørte fra 1ste Mai 1854, hvorimod det er paalagt Birkedommeren

og Skriveren i Silkeborg Birk at boe paa Handelspladsen og overtage de

Functioner denne vedkommende, som ved Reguleringen af Pladsens commu¬

nale Forhold nærmere maatte blive bestemte.

ad § 3.

De i denne § foreslaaede Betingelser for Rettigheden til at deeltage i

Valget af Medlemmer til Communalrepræsentationen og for Valgbarhed til

samme ere i det Hele tiltraadte af den Comitee, der har været nedsat for

at afgive Betænkning over nærværende Udkast. Derimod har Skanderborg

Amtsraad saavel ved denne Leilighed som paa et tidligere Stadium af Sa¬

gen udtalt sig for Ønskeligheden af, at der tilføiedes en Bestemmelse om,

at Personer, som staae i Tyendeforhold eller i et Afhængighedsforhold, som

kan stilles lige med hiint, udelukkes fra saadan Valgret, en Mening, som

ogsaa i sin Tid sees at være deelt af de af Handelspladsens Beboere, hvem

det oprindelige i Aaret 1850 affattede Udkast blev forelagt til Betænkning.

Det er i denne Henseende søgt gjort gjældende, at de mange Fabrikarbeidere,

der muligen ved Stemmegivningen kunde blive paavirkede paa Grund af

deres nuværende Overvægt vilde kunne erholde en altfor overveiende Ind¬

flydelse paa Valgene, hvorover Handelspladsens egentlige skatteydende Be¬

boere da med Føie maatte kunne beklage sig. Man har hertil føiet, at der

formeentlig er saameget mindre Grund til at indrømme Fabrikarbeiderne en

saa udstrakt Indflydelse paa Afgjørelsen af Communens Anliggender, som de

i Reglen ikkun have en meget prekær Existents paa Pladsen, idet de fleste
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af dem boe i de af Fabrikeieren deels opførte, deels leiede Boliger, og paa

en enkelt Undtagelse nær ere forpligtede til at fraflytte disse med et meget

kort Varsel. Allerede den i Henhold til allerhøieste Resolution af 3die

Marts 1847 i sin Tid nedsatte Comitee har imidlertid med Hensyn til en

saadan Begrændsning af Valgretten bemærket, at saafremt ethvert Tyende¬

forhold, uden Hensyn til om Vedkommende holder Dug og Disk, skulde ude¬

lukke fra Valgret og Valgbarhed til Communalrepræsentationen, vilde de

Drewsenske Fabrikker, der dog maae betragtes som det betydeligste Etablisse¬

ment paa Pladsen og i Begyndelsen som Grundlaget for Byens Existents,

ikkun blive repræsenterede af een Stemme, nemlig selve Fabrikeierens, og i det

gunstigste Tilfælde saaledes allene erholde denne ene Stemme i Bestyrelsen,

et Resultat, der i og for sig maatte ansees for uheldigt og derhos for min¬

dre stemmende med Retfærdighed. Og da hertil kommer, at den i Ken

fastsatte Valgcensus i Forbindelse med den sammesteds givne Bestemmelse,

at Leiere, saafremt de skulde kunne udøve nogen Valgret, idetmindste bør

være sikkrede et Fjerdingaars Opstgelse af Leiligheden, tør antages i Reglen

at ville danne et tilstrækkeligt Modværn imod de af Amtsraadet befrygtede

Inconvenientser, har Ministeriet anseet det rettest ikke at gaae ind paa dette

Raadets Forslag.

ad § 5.

Den iblandt Andet her foreslaaede Bestemmelse, at Valgbestyrelsen til

det første Valg skal bestaae af Birkedommeren og 2de af Amtmanden dertil

udvalgte Mænd — hvilken Bestemmelse ikke findes i det Rigsdagen tidligere

forelagte Udkast — er stemmende med hvad der i lignende Anledning i

sin Tid blev fastsat for Frederiksværks Vedkommende; see Departements¬

tidende for 1849 S. 231, ad § 5, cfr. Anordningen af 13de August

1841 § 7.

ad § 8.

I Henhold til en mellem Justitsministeriet og Indenrigsministeriet

stedfunden Correspondence er det ved allerhøieste Resolution af 14te Januar

dette Aar bestemt, at der indtil videre ikke skal opføres noget særligt Thing¬

og Arresthuus for Birket, men at de fornødne Rets= og Arrestlocaler samt

Bolig for en Arrestforvarer skulle tilveiebringes ved Leie af private Byg¬

ninger under saadanne nærmere Bestemmelser, som af Justitsministeriet findes

passende. Udgifterne herved saavelsom ved Ansættelsen af Retsvidner i

Birket og af en Arrestforvarer, skulle ifølge titnævnte Resolution udredes af

Silkeborgs Handelsplads og det under Birket hørende Landdistrikt i For¬

ening, efter Folkemængden ifølge den til enhver Tid sidst afholdte Folke¬

tælling. Medens Landdistriktets Andeel af Udgifterne derhos lignes paa
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Hartkornet, er det fastsat, at Handelspladsens Andeel samt Lønnen til en

Politibetjent for Pladsen bliver at udrede paa samme Maade, som nærmere

maatte blive bestemt med Hensyn til Handelspladsens øvrige Udgifter, med

Undtagelse af Udgifterne til Skole= og Fattigvæsenét, samt at de, indtil

saadan Bestemmelse er given, allene skulle lignes efter Formue og Leilighed.

Ved at fastsætte Reglerne for Ligningen af de communale Udgifter

(Fattig= og Skoleskatten derfra undtagen) har Ministeriet troet i det Hele

at burde følge et fra den nedsatte Comitee i denne Henseende fremsat For¬

slag. Ihvorvel det nemlig af Amtsraadet er fremhævet, at en Ligning af

Communeafgisterne efter en sat, saakaldet Grundtaxt let vil kunne medføre

Vilkaarlighed, og derfor formeentligen burde undgaaes, maa Ministeriet dog

med Comiteen være enigt i at ansee det ønskeligt, at der idetmindste med

Hensyn til den halve Deel af den ikke untagne communale Beskatning haves

en nogenlunde fast Maalestok, men at dette Øiemed ikke vil kunne opnaes,

medmindre Grundenes Værdi derved medtages, idet Bygningernes Assurance¬

summer allene ikke ville afgive nogen fuldkommen og tilstrækkelig Norm i

den omhandlede Henseende. Saavel med Hensyn til Næringsdrift som i

anden Henseende er nemlig Eiendommenes Værdi paa Handelspladsen meget

forskjellig, eftersom de ligge paa det ene eller det andet Sted i Byen,

og en Gruud, der er bebygget med et mindre Huus, som er lavt assureret,

kan saaledes ofte i Værdi betydeligt overstige en anden Grund med langt

kostbarere Bygninger og høiere Assurancesum. Ministeriet har imidlertid

troet, at det udtrykkeligen bør udtales, at den Grundtaxt, hvis Indførelse

man saaledes har anseet hensigtsmæssig, efter en vis Tids Forløb vil være

at underkaste en Revision.

ad § 9.

Ved en, efter forudgaaet Correspondence med Indenrigsministeriet, af

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet under 14de Februar f. A.

erhvervet allerhøieste Resolution er det blandt Andet bifaldet, at Linaa med

Silkeborg maa afsondres fra sin hidtilværende Forbindelse med Dallerup

Sogn, og oprettes til en egen Menighed i kirkelig Henseende, og har Inden¬

rigsministeriet derefter under 27de Juni s. A. approberet den øvrige com¬

munale Adskillelse imellem bemeldte Communer, ligesom det ogsaa, under

de i den Anledning stedfundne Forhandlinger, af samme er forudsat, at

Silkeborg Handelsplads med tilhørende Landdistrikt, saasnart nærværende

Udkastregulativ maatte erholde Lovskraft, skal adskilles fra den øvrige Deel

af Linaa Sogn, for at oprettes til en selvstændig Commune. Forøvrigt

bestemmer den allerhøieste Resolution af 14de Februar d. A., at Sogne¬

præsten for Linaa og Silkeborg Menigheder skal tage Bolig ved Silkeborg,
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dog saaledes, at han skal være pligtig at holde Confirmation særskilt for

Børnene af Linaa Sogn i Linaa Kirke ved Paaske, og for Børnene fra

Silkeborg i Capellet paa Silkeborg ved Mikkelsdag. Ligeledes skal Linaa

Præstegaard ifølge bemeldte Resolution bortsælges ved offentlig Auction, og

Provenuet for samme tildeels anvendes til Anskaffelse og Indretning af en

passende Bolig ved Silkeborg til Sognepræsten. De øvrige Spørgsmaal,

som maatte opstaae angaaende Ordningen af det hidtilværende Mellemværende

imellem de vedkommende Communer, navnlig forsaavidt angaaer disses

Adskillelse i Henseende til Fattigvæsenet, har man, som det sees af Para¬

graphen, forbeholdt en senere Afgjørelse.

Som ligeledes antydet i Paragraphen er det af Ministeriet forudsat,

at Silkeborg Commune, uagtet den særegne Stilling, den vil komme til at

indtage, dog fremdeles skal forblive i sin Forbindelse med Amtets Land¬

distrikt, og at der først efter en længere Tids Forløb bør tages en endelig

Bestemmelse om, hvorvidt Handelspladsen bør gaae over til at blive en

almindelig Kjøbstad. Vel blev det, i den allerhøieste Resolution af 15de

December 1845 og 7de Januar 1846 angaaende Pladsens Oprettelse, i sin

Tid forudsat, at der mulig kunde findes Anledning til allerede nu at for¬

unde Pladsen de sædvanlige Kjøbstadrettigheder, med Hensyn til hvilket

Spørgsmaal det derfor blev paalagt den daværende Commission for Handels¬

pladsen at afgive Betænkning i Forbindelse med den Beretning, Samme

inden Udgangen af Aaret 1849 havde at nedlægge angaaende Pladsens

Tilstand. Ligesom imidlertid bemeldte Commission gjentagende har udtalt

som sin bestemte Overbeviisning, at Silkeborgs Stilling som blot Handels¬

plads maa ansees som den allerfordeelagtigste, og at ialtfald de Fordele,

der kunde være forbundne med dens Overgang til Kjøbstad i ingen Hen¬

seende vilde opveie de deraf følgende Byrder, saaledes maa Ministeriet

erkjende, at nærværende Tidspunkt ialtfald ikke er gunstigt til herom at tage

en endelig Bestemmelse, men at denne bør være Fremtiden forbeholdt.

Et fra endeel Beboere af Pladsen i Slutningen af forrige Aar ind¬

givet Andragende om at Pladsen maatte forundes Kjøbstadrettigheder, hvilket

Andragende nærmest var foranlediget ved Vanskeligheden i at erholde Laan

af offentlige Midler i deres Eiendomme, har i ingen Henseende kunnet

bringe Ministeriet til at fravige dets Anskuelse med Hensyn til dette Spørgs¬

maal, idet man navnlig med Amtmanden over Skanderborg Amt, hvis

Betænkning i Sagen er indhentet, maa være enig i, at Handelspladsen,

naar den blev oprettet til Kjøbstad, vilde blive overfyldt med en stor Deel

uformuende Næringsdrivende til Skade for de alt etablerede og uden For¬

deel for hine, og at derfor det hidtil gjældende Bevillingssystem, der sætter
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Ministeriet istand til at føre Control i saa Henseende, ialtfald fortiden

maa ansees som det Gavnligste for Pladsen.

ad §s 10 til 15.

De her givne Forskrifter om Handelspladsens Communalbestyrelses

Virksomhed ere i det Hele rettede efter de for Kjøbstædernes Communal¬

bestyrelser gjældende Regler og sammes Analogi. Det skal allene specielt

Udkast har i Overensstemmelse med Anord¬bemærkes, at man i nærværende

§ 19, cfr. Anordningen af 13de Augustningen af 24de October 1837

1841 § 23, optaget en ny Bestemmelse om at Fattig= og Skolecommis¬

sionerne ogsaa skulle tilforordnes et Medlem for Landdistriktet.

ad § 16.

Medens man har antaget, at det nærværende Regulativ ei længere,

efterat Grundloven er udkommen, kunde sættes i Kraft allene ved en ad

administrativ Vei bevirket Kongelig Resolution, er det dog anseet ønskeligt,

at de enkelte yderligere Bestemmelser om Handelspladsens Communalvæsen,

navnligen med Hensyn til Ordningen af Bro= og Havnevæsenet, ei nødvendig

skulde gjøres til Gjenstand for Lov, og en Bestemmelse, som afgiver Lov¬

hjemmel for, at disse Anliggender kunne afgjøres ved kongelig Resolution,

turde have saameget mindre Betænkelighed, som det, efter Regulativets § 9,

inden 10 Aar skal afgjøres ved Lov, om Silkeborg Handelsplads ei i Eet

og Alt, følgelig ogsaa i alle communale Forhold, skal have en Kjøbstads da

bestaaende Rettigheder.

Blandede Efterretninger.

Fiuantsministeriet.

Ifølge Indberetning fra Vestindien af 13de September ansaaes den

Fare, hvorfor St. Thomas havde været udsat ved Tilstedeværelsen i de sidste

Dage af August af det cholerasmittede Dampskib „Convay“, for overstaaet,

da intet Choleratilfælde hidtil havde viist sig paa Øen eller i Havnen, og

Sundhedstilstanden saavel paa denne som paa de øvrige Øer var meget

god. Siden den 9de September havde paa St. Croix Veirliget været me¬

get ustadigt med heftige Vindstød og Torden, men tillige bragt den rigeligste

Regn, som Øen i dette Aar har havt, fra 20 indtil 40 Linier paa de for¬

skjellige Steder. I August Maaned havde Regnmængden paa Øerne ud¬

gjort: i Christiansted 36, paa Kingshill 24½ og i Frederiksted 24½4 Linier,

altsaa i Gjennemsnit paa St. Croix 28½, paa St. Thomas 42½4 og paa

St. Jan 53 Linier (a 8 til en engelsk Tomme).
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Indenrigsministeriet.

Da Sognepræst Nyrop paa Holmsland, ifølge Indberetning fra For¬

manden for vedkommende Valgbestyrelse, ikke har seet sig istand til at mod¬

tage det paa ham faldne Valg som Landsthingsmand for 11te Landsthings¬

kreds, er der under 14de Octbr. sidstl. truffet Foranstaltning til Afholdelse

af et nyt Valg.

En Amtmand havde indstillet til Indenrigsministeriets Afgjørelse en opstaaet

Meningsulighed om hvorvidt den Commune, hvori en Person var forsørgel¬

sesberettiget, kunde ansees pligtig at refundere en anden Commune, hvor

han han havde Ophold, den til hans Familie i sidste Halvaar 1851 og hele

Aaret 1852 ydede Fattigunderstøttelse, af hvilken Understøttelse Forsørgelses¬

communens Forstanderskab nemlig ikkun havde tilbudt at ville betale ⅓,

idet samme formeente, at det omhandlede Krav maatte ansees fortabt paa

Grund af at Opholdscommunens Forstanderskab ikke, umiddelbart efterat det

i April 1852 fra Amtet havde modtaget Meddelelse om, at Paagjældende

var anerkjendt forsørgelsesberettiget i førstnævnte Commune, havde, i Henhold

til Bestemmelserne i Fdgn. 24de Januar 1844 § 11, gjort Anmeldelse til

bemeldte Commune om den Understøttelse, som da var ydet Familien, og

andraget paa sammes Refusion, men derimod først i Begyndelsen af Januar

Maaned 1853 havde fremsendt Regning over de Udgifter, som i hele det

omspurgte Tidsrum vare medgaaede til Familiens Forsørgelse.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 15de April d. A.,

at Man ikke kunde antage, at Regnings Fremsendelse inden den i Fdgn.

24de Januar 1844 § 11 foreskrevne Frist af 6 Uger efter Understøttelsens

Ophør kunde holde Fordringen i Kraft, naar, som in casu, betimelig An¬

meldelse om den ydede Understøttelse ikke uopholdelig, efterat Spørgsmaalet

om Forsørgelsesstedet var afgjort, havde fundet Sted og at Man som en

Følge heraf heller ikke kunde give Forsørgelsescommunen Paalæg om at re¬

fundere en større Deel af det omspurgte Udlæg end de 1, til hvis Refu¬

sion bemeldte Commune havde erklæret sig beredt.

Ved et igjennem Indenrigsministeriet under 2den Januar d. A. udfær¬

diget allerhøieste Reskript til Amtmanden over Aalborg Amt er det, efter den

af Magistraten i Aalborg Kjøbstad derom allerunderdanigst gjorte Ansøgning

samt de i den Anledning foredragne Omstændigheder, allernaadigst bevilget,

at de i det oprindeligt kun for 5 Aar givne allerhøigste Reskript af 2den

April 1811 indeholdte Bestemmelser angaaende den af Indvaanerne i be¬

meldte Kjøbstad til Byens Vægter= og Brandkasse erlæggende Contribution
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maae fremdeles forblive gjældende indtil videre, dog saaledes, at der af de

forhen udenfor Byens Porte paa Byens Grund beliggende Bygninger, som,

efterat Portene ved Consumtionens Ophævelse ere borttagne, ligge i fortlø¬

bende Række langs Gaden, istedetfor den i Reskriptets § 1 in sine fastsatte

Afgift, for Fremtiden maa opkræves den samme Afgift som af Bygningerne

inde i Byen, nemlig af hver 3 Fag Indhuus maanedlig 4 ß. for hver

Etage og af hver 6 Fag Udhuus ligeledes maanedlig 4 ß. for hver Etage.

I et af vedkommende Amtmand til Indenrigsministeriet indsendt An¬

dragende havde Enken N. N. besværet sig over, at det af Sogneforstander¬

skabet for N. N. Sogn var nægtet hende at indtræde i Ægteskab med Ung¬

karl N. N., paa Grund af at hendes afdøde Mand i sin Tid havde oppebaaret

en Understøttelse af bemeldte Sogn, som endnu ikke var refunderet.

Foranlediget heraf svarede Ministeriet i Skrivelse af 3die Marts sidstl.,

at da det, i Medfør af hvad udtrykkeligen er udtalt i Fdgn. 30te April

1824 § 3 Nr. 10, ikkun er den Commune, hvori Manden er forsørgelses¬

berettiget, der, paa Grund af at han eller den, med hvem han agter at

indgaae Ægteskab, har nydt urefunderet Understøttelse af Fattigvæsenet, kan

modsætte sig Forbindelsen, men fornævnte Ungkarl ikke var forsørgelsesberetti¬

get i det Pastorat, fra hvis Side Indsigelse imod Vielsen var fremsat, vilde

denne Indsigelse ikke være videre at paaagte. For det Tilfælde imidlertid, at Ind¬

sigelsen ellers muligen kunde blive optagen af rette vedkommende Commune,

anmodede Ministeriet derhos Amtet om at gjøre Vedkommende opmærksomme

paa, at den Omstændighed, at en Enkes afdøde Mand er ydet en Fattig¬

understøttelse, som ikke er refunderet, ikke kan berettige den Commune, hvori

den Mand, med hvem hun agter at indgaae nyt Ægteskab, er forsørgelses¬

berettiget, til at modsætte sig Ægteskabet. Da det nemlig efter Lovgivningen

er Manden, hvem Familiens Forførgelse paahviler, vil den ham eller Fami¬

lien i hans levende Live af Fattigvæsenet ydede Understøttelse ikke kunne

tillægges den omspurgte særdeles Virkning med Hensyn til Enkens person¬

lige Forhold efter hans Død, men for hende kun medføre den Forpligtelse,

som overhovedet paahviler hende med Hensyn til anden Gjeld og Besvær,

som Manden har paadraget Boet, nemlig at berigtige samme, forsaavidt

Boet tilstrækker. Som Følge af Foranførte vilde det saaledes, selv om Ind¬

sigelsen var eller maatte blive fremfat fra rette Vedkommendes Side, ikke

kunne nægtes Andragerinden at indgaae det omhandlede Ægteskab.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 12te October sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse betræffende Dalgene af Depu¬
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terede og Suppleanter til Provindsialstænder-Forsamlingen for Her¬

tugdømmet Slesvig:

Efterat det har behaget Hans Majestæt Kongen under 4de i denne

Maaned med Hensyn til dem, som ere valgte til Deputerede og Suppleanter

ved Provindsialstænder=Forsamlingen for Hertugdømmet Slesvig, og som, ifølge

§ 21 i Forordningen af 15de Februar 1854 angaaende Hertugdømmet

Slesvigs Forfatning, behøve allerhøieste Tilladelse til at modtage det paa

dem faldne Valg, at meddele Sin allerhøieste Resolution, bliver Resultatet

af Valgene herved, i Overensstemmelse med den i § 40 i Tillæget Litr. C.

til den ovennævnte allerhøieste Forordning givne Bestemmelse, bragt til

offentlig Kundskab.

Af Hertugdømmet Slesvigs Geistlighed Valgte:

Suppleanter:Deputerede:

1ste Distrikt: Pastor Christian Da¬ Pastor Frederik Engelhardt

Boisen til Wilstrup.niel Møller til Wonsbek.

Pastor Aleth Sophus Hansen2det Distrikt: Lic. theol. Pastor Ei¬

til Huusby.ler Henning Hagerup til

Groß=Solt og Klein=Solt.

Diaconus, Pastor Johannes Carl3die Distrikt: Pastor Christian

Ludwig Sievert til St. Jo¬Christiansen til Medelby.

hannis paa Føhr.

Pastor Uhde Thaden til Ulves¬4de Distrikt: Pastor Caspar Lau¬

bøl.ritz Beck til Ostenfeld.

Pastor Hermann Wilhelm Mar¬5te Distrikt: Provst Peter Otzen,

cus Thiess til Tolk.Ridder af Dannebroge, i Burg paa

Fehmern.

St. Johanniskloster ved SlesvigA f Provsten for det adelige

lesvigske Ridderskab Valgte:samt Medlemmerne af det S

Suppleanter:Deputerede:

Kammerherre Hermann Carl Lud¬Kammerherre Ludwig Ulrich Hans

wig Friedrich v. Ahlefeldt,Baron v. Brockdorff, overor¬

Ridder af Dannebroge, til Lud¬dentlig Gesandt ved det Kongelig

wigsburg og Rothensande.Preussiske Hof, Medlem af Rigs¬

raadet, Ridder af Dannebroge og

Dannebrogsmand, til Annettenhöhe.

Major Carl Adolph v. QvalenKammerherre Friedrich Carl Ge¬

til Wulfshagen.org v. Ahlefeldt til Saxtorff og

Eschelsmark.
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Suppleanter:Deputerede

—

Grev Roderich v. Baudissin paaHofjægermester Henning Otto v.

Knoop.Ahlefeldt til Groß=Königsföhrde

og Lindau.

Af de større Godsbesiddere Valgte:

Suppleanter¬Deputerede:

Godsbesidder Johann Georg Kit¬Godsbesidder G. C. Radbruch paa

tel til Schobüllgaard.Warleberg.

Godsbesidder P. C. Schmidt til

Friedensthal

Godsbesidder H. Kühl til Crisebye.

Godsbesidder G. A. Schaeffer til

Bienebeck.

Godsbesidder Siegfried Lambert Cancelligodsbesidder H. Jepsen til

Carl v. Hobe, Baron af Gel¬ Tolkschubye.

ting, paa Gelting.

Af Indvaanerne i Byerneog Flækkerne Valgte.

Suppleanter:Deputerede:

1ste Distrikt: Cancelliraad, Raadmand Deputeret Borger P. A. Petersen

Hans Petersen Schmidt i i Flensborg.

Flensborg.

Agent, Raadmand i Flensborg Raadmand Claus Peter Kruse i

Heinrich Carstensen Jensen, Flensborg.

Medlem af Rigsraadet, Ridder af

Dannebroge.

2det Distrikt: Kjøbmand Hans Pe¬ Kirkeforstander Jens Andersen

tersen i Haderslev. Schmidt i Haderslev.

3die Distrikt: Raadmand Martin Raadmand Johann Heinrich Mid¬

Bahnsen i Apenrade. delheus i Apenrade.

4de Distrikt: Gjæstgiver Friedrick Gjæstgiver I. M. Reimuth i Søn¬

Carl la Motte i Sønderborg. derborg.

5te Distrikt: Brændeviinsbrænder Mat¬ Kjøbmand Hans Jensen Peter¬

thias Christian Matthiessen sen Angel i Tønder.

i Hoyer.

6te Distrikt: Gjæstgiver Jacob Jes¬ Borger og Brygger Hans Hansen

sen i Bredstedt. Engel i Husum.
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Deputerede: Suppleanter:

7de Distrikt: Deputeret Borger Pe¬ Deputeret Borger Johan Jacob

ter Friedrich Petersen i Gar¬ Hansen i Garding.

ding.

8de Distrikt: Raadmand Johan Gerhard Nic.

Marquardsen i Slesvig.

9de Distrikt: Kjøbmand Johann

Heinrich Dehn i Eckernførde.

Af Indvaanerne i Landvalgdistrikterne Valgte:

Deputerede: Suppleanter:

1ste Distrikt: Gaardmand Hans An¬

dersen Krüger i Beftoft, Dan¬

nebrogsmand.

2det Distrikt: Gaardmand Christen Gaardmand Simon Peter Raben

i Wonstld.Hansen Juhl i Hjerndrup.

3die Distrikt: Amtsforvalter, Gaard¬ Gaardmand Nis Lorenzen i Lill¬

mand Laurids Skau i Houdst, holt.

Medlem af Rigsraadet, Danne¬

brogsmand.

4de Distrikt: Sognefoged Hans Gaardmand Christian, Hansen

Christian, Reuter, Danne¬ Møller paa Skovgaard.

brogsmand, i Stollig.

5te Distrikt: Sandmand Jørgen Gaardmand Johann Johannsen

i Baurup.Hansen i Ravnskobbel.

6te Distrikt: Synsmand Hans Chri¬ Gaardmand K. Knudsen i Lysholm.

stian Bladt, Dannebrogsmand

i Tandslet.

7de Distrikt: Gaardmand Johann Gaardmand Justus Meyer af

Friedrich Momsen af Wraagaard. Faaregaard.

8de Distrikt: Gaardmand Hans Raadmand Ludolph Anton Jes¬

Klindt Dahl i Kapell. sen paa Saitje.

9de Distrikt: Gaardmand og Møller Gaardmand Lorenz Cordsen i

Adelbyelund.Peter Hinrichsen i Meyn.

10de Distrikt. Jordbruger Paul Sognefuldmægtig Peter Broder

Friedrich Martensen i Drels¬ Petersen i Brecklum.

dorf.

11te Distrikt: Gaardmand Johann Gaardmand Marx Hensen i Sü¬

derhöft.Peters Kielholz i Wohlde.
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Suppleanter:Deputerede:

12te Distrikt: Raadmand Adolph Jorbruger Jacob Johannsen

Harmsen i Rantrum.Theodor Thomsen i Oldens¬

wort.

Penningmester Matthias Chri¬13de Distrikt: Gaardmand Boye

Hamkens jun. i Tating. stian Petersen i Garding Sogn.

Gaardmand Adolph P. Michelsen14de Distrikt: Gaardmand Jürgen

Wolff i Hamendorf. i Jpland.

15de Distrikt: Gaardmand Johann Gaardmand Christian Mau i Boh¬

Detlef Arp i Schinkel. nert.

16de Distrikt: Gaardmand Georg Regnskabsmand Gaardmand An¬

dreas Hansen i Grumbye.Heinrich Andreas Werner i

Brebelholz.

Gaardmand Carl Leonhard Eb¬17de Distrikt: Smed Jes Hansen

iSørup. sen i Wippendorf.

Af Indvaanerne i de blandede Valgdistrikter Valgte:

Deputerede: Suppleanter:

1ste Distrikt: Boelsmand og Sande¬ Kjøbmand og Deputeret Borger Claus

mand Frederik Schinkel Møl¬ Christian Hinrichsen i Ærøes¬

ler i Oldau. kjøbing.

Branddirecteur, Kæmmereer Macke¬2det Distrikt: Raadmand Hans Wil¬

helm Thomsen i Burg. prang i Staberdorf.

Foranstaaende tjener til almindelig Efterretning.

Hans Majestæt Kongen har, paa derom af Ministeriet for Hertugdøm¬

met Slesvig allerunderdanigst nedlagt Forestilling, under 4de October d. A.

allernaadigst behaget at refolvere som følger:

Vi bifalde allernaadigst, at følgende Kammerherrer, der ved Vor aller¬

høieste Regjerings Tiltrædelse vare bosatte i Hertugdømmet Slesvig, nemlig:

Kammerherre Grev Friedrich Carl von Baudissin til Knoop,

Kammerherre Landraad Ernst Carl von Ahlefeldt til Olpenitz, Rid¬

der af Dannebrogen,

Geheimeconferentsraad Kammerherre, Grev Eugenius von Revent¬

low til Altenhof, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand,

Kammerherre forhenværende Amtmand over; Tønder Amt Friedrich

Christian von Krogh, Commandeur af Dannebrogen og Danne¬

brogsmand,

Kammerherre, Hofjægermester, forhenværende Forst= og Jægermester i Her¬
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tugdømmet Slesvig Caspar Hermann von Krogh, Commandeur

af Dannebrogen og Dannebrogsmand,

Kammerherre Carl Friedrich Georg von Ahlefeldt til Eschelsmark,

tilstilles Kammerherre=Nøgler forsynede med Vort allerhøieste Navne=Chiffre,

og at de opfordres til at indsende, forsaavidt det ikke er skeet, de dem i sin
Tid meddeelte Kammerherre=Bestallinger til Vor allerhøieste Confirmation.

Derimod er det Vor allerhøieste Villie, at følgende Personers:

forhenværende Landkrigscommissær Siegfried Leopold von Stemann,

forhenværende Directeur for den Slesvigske Overret Friedrich Carl
Heinrich von Ahlefeldt,

forhenværende Amtmand over Apenrade og Lygumkloster Amter Christian
von Stemann, Ridder af Dannebrogen,

forhenværende Amtmand over Gottorp og Hütten Amter, Baron Friedrich
Nicolaus Adam von Liliencron,

forhenværende Provst for det adelige St. Johannis Kloster Friedrich
von Bülow

disses Titel og Rang som Kammerherrer skulle bortfalde; og ville Vi i begge

fornævnte Henseender allernaadigst reskribere til Vor Overkammerherre.

Ordenscapitulet.

Under 28de August har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Sognepræst for Magleby Menighed paa Langeland Johan Christian Ort¬
mann til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse

Under 9de Octoder har Hans Majestæt Kongenallernaadigst udnævnt

Sadelmagermester Top i Lemvig til Dannebrogsmand.

Under 15de s. M. har Hans Majestæt Kongenallernaadigst udnævnt

Kammerherre, Hofjægermester Hans Helmuth Lüttichau til Stamhuset Thiele,
til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byskriver i Thisted og Her¬

redskriver i Hillerslev=Hundborg Herreder. Opslaaet vacant den 11te Octbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Med Hensyn til den

Underviisning, som bliver at overtage i den under 6te October som ledig

opslaaede Adjunctpost ved Viborg Cathedralskole (Dep. Tid. Nr. 57 og 58

S. 822), er endvidere tilføiet Opslaget, at foruden Latin i de lavere Klasser

indtil 5te Klasse inclusive vil den nye Lærer have at besørge Dansk i ne¬

derste Klasse.

Taarnby Sognekald paa Amager. Reguleringssum 2300 Rd. Ny

Ansættelse 575 Rd. Nykjøbing, Lødderup og Elsø Sognekald paa

Ny Ansættelse 343 Rd. — EmbedetMorsø. Reguleringssum 1399 Rd.

som Sognepræst for Østerø blandt Færøerne. — Alle disse tre Embeder ere

opslaaede vacante den 19de October.

Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Embedet som Syndicus og første Stadsekretær i Altona. — Embedet som

2den lærd Raadmand i Altona.
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Befordringer og Afgang.
Under Sinantsministeriet. Under 9de Octbr. er der allernaadigst

meddeelt efternævnte Toldassistenter i Hertugdømmet Holsten Kongelig Be¬

stalling, nemlig: I. C. F. Walter i Altona, H. D. Bollert sammesteds, I.
A.F. O. Lorenzen i Glückstadt, F. D. Schäff i Harkesheide, P. F. G.

Engelbrecht i Heiligenhafen, J. W. C. F. Kielmann i Kiel, I. D. Ziegeler

i Preetz, C. H. F. Møhl i Langenfelde, J. H. L. Jennerich sammesteds,
I. C. A. Schamvogel i Neustadt, C. A. Tamm i Oldesloe, H. Lühs i

Stackelsdorf, W. C. H. Ehrhardt i Uetersen, H. Heesche sammesteds, A.

Lütz i Wandsbeck, F. A. C. Lange sammesteds, og H. H. Helms i Wevelsfleth.

Under Indenrigsministeriet. Under 15de Octbr. er Medlem af
den administrerende Direction for den Kgl. grønlandske og færøeske Handel,

Etatsraad P. Benttzen, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til

Conferentsraad, med Rang i 2den Klasse Nr. 12 efter Rangforordningen.

Under s. D. er Eier af Moesgaard, Landsoverretsprokurator T. C. Dahl

allernaadigst udnævnt til virkelig Justitsraad.

Under Justitsministeriet. Under 14de Octbr. er Exam. juris W.

T. Valeur allernaadigst beskikket til Prokurator ved Underretterne i Ribe

Stift med Forpligtelse til at have Bopæl i Hammerum Herred og at an¬

sees boende ved Herredets Thingsted.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 6te Octbr. er

det allernaadigst bifaldt, at Sognepræst for St. Mortens Menighed i Ran¬

ders og Provst for Støvring og Galthen Herreder i Aarhuus Stift J. W.

Jørgensen, Ridder af Dannebrogen, der ved allerhøieste Resolution af 17de

August d. A. allernaadigst blev beskikket til Sognepræst for Damsholte Me¬

nighed paa Møen, maa ansees som ikke befordret til sidstnævnte Sognekald;

og er derhos under s. D. Sognepræst for Nykjøbing, Lodderup og Elsø Me¬

nigheder paa Morsø P. S. Dahlhoff allernaadigst beskikket til Sognepræst

for Damsholte Menighed paa Møen. Under s. D. ere de constituerede Læ¬

rere ved Aalborg Cathedralskole, Cand. theol. W. F. Ovesen og Cand. theol.

G. A. Münster allernaadigst beskikkede til Adjuncter ved samme Skole. Un¬

der s. D. er Kgl. Skuespiller, Instructeur N. P. Nielsen, Ridder af Danne¬

brogen og Dannebrogsmand, efter Ansøgning, paa Grund af Svagelighed

entlediget i Naade og med Pension. Under 9de s. M. er constitueret Lærer

ved Aarhuus Cathedralskole, Cand. theol. P. G. Th. Schaldemose aller¬

naadigst beskikket til Adjnnet ved samme Skole; Cand. theol. P. K. Algreen

til personel Capellan hos Sognepræsten for Lydersløv og Frørslev Menighe¬

der i Sjællands Stift Dr. theol., Consistorialraad W. F. Engelbreth,

Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand; Cand. theol. J. Th. Petersen

til personel Capellan hos Sognepræsten for Østbirk og Yding Menigheder i

Aarhuus Stift, J. P. Schouby.Under 11te s. M. er Cand. theol. C.

P. C. Høeg allernaadigst beskikket til ordineret Catechet og Førstelærer ved

Borgerskolen i Faaborg.

Under Krigsministeriet. Under 1ste Octbr. er Oberstlieutenant i Infanteriet

L. C. v. Bentzen, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Commandeur for

6teLinie=Infanteri=Bataillon, allerhøist tillagt Obersts Charakteer, samt oprykket

paa den for de ældste Stabsofficerer normerede Gage. Under s. D. er

Oberstlieutenant uden Anciennitet i den Kgl. Artilleribrigade I. v. Vahl,
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Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, allerhøist tillagt Oberstlieute¬

nants Anciennitet. Under s. D. er Oberstlieutenant uden Anciennitet i den

Kgl. Artilleribrigade I. C. v. Hoffmann, Ridder af Dannebrogen og Danne¬

brogsmand, allerhøist udnævnt til Oberstlieutenant og Commandeur for det

Kgl. Landcadetcorps. Under s. D. ere efternævnte Officerer af Infanteriet

meddeelte Afsked i Naade af Krigstjenesten med Pension, nemlig: Oberst

C. L. v. Walther, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Comman¬

deur for 1ste lette Infanteri=Bataillon; Oberstlieutenanterne S. H. v. Stock¬

fleth, Ridder af Dannebrogen, Commandeur for 10de lette Infanteri=Bataillon,

og C. W. F. C. C. v. Thrane, Ridder af Dannebrogen, Commandeur for

8de Linie=Injanteri Bataillon; samt Oberstlieutenant uden Anciennitet I. V.

v. Dodt, Ridder af Dannebrogen, tjenstgjørende Major ved 1ste lette In¬

fanteri=Bataillon. Under s. D. er Premierlieutenant A. C. v. Raabye,

Dannebrogsmand, allerhøist beskikket til Toldcontrolleur i Nakskov og som

Følge heraf meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under s. D. er E. Mathiessen, født Møller, Enke efter Capitain af In¬

fanteriet C. v. Mathiessen, Ridder af Dannebrogen, allerhøist tillagt Rang
Majors Enker.med

Under 4de s. M. er Corporal E. T. S. Petersen af 3die Jægercorps

allerhøist udnævnt til Secondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve.

Under 6te s. M. er allerhøist resolveret følgende Avancement: Oberst¬

lieutenanterne i Generalstaben C. E. I. v. Bülow, Ridder af Dannebrogen

og Dannebrogsmand, og P. F. v. Steinmann, Ridder af Dannebrogen og

Dannebrogsmand, tillægges Obersts Charakteer samt oprykke paa den for de
iOberstlieutenant uden Anciennitetældste Stabsofficerer normerede Gage:

Generalstaben D. H. v. Diederichsen Ridder af Dannebrogen og Danne¬

brogsmand, tillægges Oberstlieutenants Anciennitet; Oberstlieutenanterne uden

Anciennitet i Infanteriet P. U. v. Scharffenberg,Ridder af Dannebrogen

og Dannebrogsmand, udnævnes til Oberstlieutenant; Oberstlieutenant uden

Anciennitet i Generalstaben H. A Ridder af Dannebro¬T. v. Kauffmann,

gen og Dannebrogsmand, tillægges Oberstlieutenants Anciennitet; Oberstlieute¬

nant uden Anciennitet i Infanteriet O. C. S. A. v. Bülow, Ridder af

Dannebrogen og Dannebrogsmand, samt Majorerne i Infanteriet I. E. v.

Nissen, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, og F. C. v. Lange,

Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand, udnævnes til Oberstlieutenanter

i den nævnte Orden; Major i Infanteriet M. O. B. v. Hveberg, Rid¬
der af Dannebrogen og Dannebrogsmand, tillægges Oberstlieutenants Cha¬

rakteer uden Anciennitet; Major i den Kgl. Livgarde til Fods G. H. v.

Lasson, Ridder af Dannebrogen, udtræder af Livgarden og ansættes i In¬

fanteriet, samt tillægges Oberstlieutenants Charakteer uden Anciennitet; Ma¬

jor i Infanteriet C. F. M. v. Müller, Ridder af Dannebrogen, tillægges

Oberstlieutenants Charakteer uden Anciennitet; Majorerne uden Anciennitet

i Infanteriet F. G. v. Hirsch, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand,

C. K. v. Møller, Ridder af Dannebrogen, og G. I. W. v. Nielsen, Rid¬

der af Dannebrogen, samt Capitain af 1ste Klasse i Infanteriet E. v. Lind,

Ridder af Dannebrogen, udnævnes til Majorer; Capitainerne af 1ste Klasse

i Infanteriet C. W. L. v. Dreyer, Ridder af Dannebrogen, I. A. F. v.

Falkenskjold, Ridder af Dannebrogen, og F. C. v. Wittrog, Ridder af Danne¬
brogen, tillægges Majors Charakteer uden Anciennitet; Capitainerne af 2den
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Klasse i Infanteriet I. E. v. Cathala, Ridder af Dannebrogen, L. A. v.
Schaumann, Ridder af Dannebrogen, A. T. v. Techt, Ridder af Dannebro¬
gen, og R. W. v. Chabert, Ridder af Dannebrogen, forfremmes til Capi¬
tainer af 1ste Klasse; de charakteriserede Capitainer i Infanteriet A. R. v.

Bjerregaard, Ridder af Dannebrogen, C. A. v. Krag, Ridder af Dannebro¬

gen, E. v. Hyllested, Ridder af Dannebrogen, og I. v. Hammer, Ridder
af Dannebrogen, udnævnes til Capitainer af 2den Klasse; Secondlieutenan¬

terne paa ældst Gage i Infanteriet B. v. Bærentzen, T. H. A. v. Søder¬

berg, Ridder af Dannebrogen, C. v. Sørensen, Ridder af Dannebrogen

F. W. v. Willemoes, I. C. M. v. Ahrentzen, Ridder af Dannebrogen, og I.
F. v. Lund udnævnes til Premierlieutenanter; Secondlieutenanterne paa yngst

Gage i Infanteriet J. H. v. Wiehe, C. H. L. v. Giese, N. C. v. Esmann,

F. F. v. Jantzen, P. F. W. v. Hansen og E. S. W. v. Bierberg oprykke

paa ældst Secondlieutenants Gage.

Under s. D. er allerhøist resolveret følgende Avancement i den Kgl.
Livgarde til Fods, nemlig: Capitain af 1ste Klasse A. F. v. Zepelin, Rid¬

der af Dannebrogen, udnævnes til Major; Capitain af 2den Klasse P. I.

v. Malling, Ridder af Dannebrogen, forfremmes til Capitain af 1ste Klasse;

Premierlieutenant L. H. v. Krieger, Ridder af Dannebrogen, udnævnes til

Capitain af 2den Klasse; charakteriseret Premierlieutenant J. M. H. v. Kirch¬

hoff indtræder i Premierlieutenants Nummer, og Secondlieutenant paa yngst

Gage W. F. Grev v. Ahlefeldt=Laurvig oprykker paa ældst Secondlieutenants Gage.

Under s. D. er Major i det Kgl. Ingenieurcorps C. T. v. Bracht,

Ridder af Dannebrogen, allernaadigst tillagt Oberstlieutenants Charakteer,

dog indtil videre uden Anciennitet. Under s. D. ere Fuldmægtigene under

Krigsministeriet, Krigsassessorerne F. C. G. Bruun og E. C. L. v. Holten

allernaadigst udnævnte til virkelige Krigsraader, og Fuldmægtigene under

samme Ministerium C. F. Hersleb, C. J. Hornbech og C. T. Foss, samt

Assistent under Ministeriet G. C. Buchwald til virkelige Krigsassessorer.

Under s. D. er der allernaadigst tillagt Maaler ved den militære Hallecom¬

mission H. G. Hertzog, Dannebrogsmand, Krigssekretærs Charakteer.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 5te Octbr.
er Cancellist i det 1ste Departement under Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig E. G. V. Drechsel allerhøist udnævnt til Actuar for den nordlige
Deel af Gottorp Amt; Expedient i 2det Departement under samme Ministe¬

rium A. H. F. Triller til Actuar for den sydlige Deel af Gottorp Amt;
Cand. philos. C. A. V. Bauditz til Actuar for Hütten Herred, og Amt¬

stuefuldmægtig C. G. Wehrmann til Actuar for Holm Herred.
Under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.

Under 28de Septbr. er Syndicus og første Stadsekretær i Altona, Justits¬

raad F. C. Prehn allernaadigst udnævnt til sjette Raad i den Holsten=Lauen¬

borgske Overappellationsret. Under 5te Octbr. er Candidat i Retsvidenskaben
H. I. G. Mølling allernaadigst udnævnt til Cancellist under Ministeriet for

Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg. Under 6te s. M. er første ordent¬

lige Professor i Theologie ved Universitetet i Kiel, Dr. theol. &amp; phil. C.
P. M. Lüdemann allernaadigst udnævnt til Kirkeraad, med Rang i Rang¬
forordningens 3die Klasse Nr. 9.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariememlsiioenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

N6o62. Den 28' Ketober 1854.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Under 21de Octbr. sidstl. er fra Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Efterat Hans Majestæt Kongen ved aabent Brev af Gaars Dato har

opløst Folkethinget, er det ved et andet aabent Brev af samme Dato be¬

stemt, at der den 1ste December d. A. skal afholdes nyt almindeligt Valg

af Medlemmer til bemeldte Thing.

Ved at fremsende et Antal Exemplarer af disse tvende aabne Breve

skulde man herved tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om af det sidstnævnte uop¬

holdelig og navnlig, dersom Benyttelsen af den almindelige Postgang vil

medføre Ophold, ved Expres at tilstille vedkommende Valgbestyrelser Exem¬

plarer til videre Udførelse af den Kongelige Befaling, og derhos indskjærpe

alle Vedkommende, at udføre de dem efter Valgloven paahvilende Hverv

saaledes, at den Omstændighed, at der til Forberedelserne for Valget denne

Gang haves noget kortere Tid end sædvanligt, ikke skal være tilhinder for

dets Afholdelse paa den berammede Dag; ligesom man derhos forventer, at

De, hvor uforudsete Hindringer kunde lade befrygte noget Ophold, paa

bedste Maade vil hjælpe Valgbestyrelserne til at fjerne samme.

Under 18de Octbr. sidstl. er fra Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Med Hensyn til det i Artikel 3 af Forordningen 4de Mai 1803, an¬

gaaende Handel og Skibsfart i Krigstider, indeholdte Forbud mod Udfærdi¬

gelse af Skibscertificater og latinske Søpasse for Skibe, tilhørende Personer,
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der før Krigs Udbrud imellem fremmede Sømagter have staaet i et under¬

saatligt Forhold til en af de krigsførende Magter, og som først efter dette

Tidspunkt have erholdt dansk Borgerret, er det, i Anledning af den mellem

Vestmagterne og Rusland den 29de Marts d. A. udbrudte Krig, taget un¬

der Overveielse, hvorvidt saadanne Skibe ere berettigede til at fare under

danskFlag.

Ifølge derom fra Udenrigsministeriet modtagen Meddelelse er dette

Spørgsmaal fundet at maatte besvares benægtende, idet Man nemlig er

gaaet ud fra den Forudsætning, at den i Artikel 3 af ovennævnte Forord¬

ning givne Bestemmelse har til Hensigt at forhindre de Misbrug, som vilde

kunne afstedkommes, naar Skibe, der tilhøre en af de krigsførende Magters

Undersaatter, kunde sikkres mod Krigsmolest ved at deres Eier lader sig gjøre

til dansk Borger, ligesom Man ogsaa har anseet det selvmodsigende at ind¬

rømme et Skib, for hvilket Skibscertificat og latinsk Søpas ikke kunne ud¬

færdiges, Ret til at fare under dansk Flag, hvorved Regjeringen vilde tilstaae

et saadant Skib den Beskyttelse, som Benyttelse af det nationale Flag giver,

paa samme Tid, som den ved Nægtelse af Skibscertificat og latinsk Søpas

unddrager Skibet den Beskyttelse, som disse Dokumenter ere bestemte til at

yde, og som netop bestaaer i at sikkre Flaget mod enhver Krænkelse. Som

en Følge heraf have Toldautoriteterne i Kongeriget gjennem Finantsministe¬

riet erholdt Paalæg om ikke at forsyne Skibe, der befinde sig i den oven¬

omhandlede Kategori, med dansk Nationalitetsmærke eller at optage dem i

vedkommende Skibsregister, hvorhos de Kongelige Consuler med Hensyn til

de Interimspapirer, som de have at udstede for Skibe, kjøbte i Udlandet af

danske Undersaatter, ere af Udenrigsministeriet givne en lignende Instruction.

Hvilket Man herved tjenstligst skulde meddele Hr. (Tit.) til Efterretning

og Bekjendtgjørelse for alle Vedkommende.

Justitsministeriet.

Paa Justitsministeriets allerunderdanigste Forestilling har det behaget

Hans Majestæt Kongen under 15de Octbr. sidstl. allernaadigst at bifalde:

„1) At det af afdøde Etatsraad A. Mæller beklædte Embede som Chef

for Justitsministeriets 2det Departement inddrages, og at sammes Forretnin¬

ger fordeles saaledes, at de Sager, som vedkomme Revisionen af Skiftede¬

signationer og offentlige Stiftelsers Regnskaber saavelsom Revisionen af Regn¬

skaber over Umyndiges Midler, henlægges under Chefen for Ministeriets 1ste

Departement, fortiden Etatsraad Frederik Christian Emil Dahlstrøm, Ridder

af Dannebroge, og Sagerne angaaende Brandforsikkrings= og Brandvæsenet

under Chefen for Ministeriets nuværende 3die Departement, fortiden Etats¬
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raad Christian Ditlev Lunn, Ridder af Dannebroge, hvilket sidste Departe¬

ment som Følge heraf for Fremtiden skal benævnes 2det Departement;

2) at der for det ved denne Forandring bevirkede forøgede Arbeide

tillægges Chefen for bemeldte 2det Departement foruden den Gage, der til enhver

Tid maatte være tillagt ham af Statskassen, en aarlig Godtgjørelse af 500

Rd., som udredes af Kjøbstædernes og Landbygningernes Brandforsikkrings¬

fond efter samme Forhold, hvori disse Fonds hidtil have udredet Gagen for

den afgaaede Departementschef.“

Under 21de s. M. er derefter, i Henhold hertil, af Justitsministeriet

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Inddragelsen af det

hidtilværende andet Departement i Justitsministeriet og de derunder

hørende Forretningers Fordeling imellem Justitsministeriets øvrige

Departementer:

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har

det behaget Hans Majestæt Kongen under 15de d. M. allernaadigst at re¬

solvere, at de under Ministeriets 2det Departement i Henhold til Bekjendt¬

gjørelse af 7de December 1848 henlagte Forretninger for Fremtiden skulle

fordeles mellem Ministeriets 1ste og 3die Departement, saaledes at Chefen

for Ministeriets 1ste Departement, fortiden Etatsraad F. C. E. Dahlstrøm,

R. af D., overtager de Sager, som vedkomme Revisionen af Skiftedesigna¬

tioner og offentlige Stiftelsers Regnskaber saavelsom Revisionen af Regnska¬

berne over Umyndiges Midler, og Chefen for Ministeriets 3die Departement,

fortiden Etatsraad C. D. Luun, R. af D., Sagerne angaaende Brandfor¬

sikkrings= og Brandvæsenet, samt at sidstnævnte Departement som Følge heraf

for Fremtiden skal benævnes 2det Departement.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetning fra Vestindien af 30te September havde Landet

stadig havt god Regn tildeels ledsaget af Torden, og Heden havde været og

var endnu særdeles stærk, hvilket tilsammen havde en meget gavnlig Indfly¬

delse paa Vegetationen, men i sine Følger ikke pleier at være heldbringende

for Sundhedstilstanden. Denne havde imidlertid endnu vedblevet at være

god paa de danske Øer; paa de engelske Øer rasede derimod Choleraen og

udbredte sig bestandig videre, og i Basseterre paa Guadeloupe skal guul

Feber have viist sig epidemisk.
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S

for Kongerigets Pedkommende for Finants

Indtægt.

Overskud af Domaine=Indtægter.

304,1I. Landvæsenet

for afhændet(exclusive 33,528 Rd. 451 ß. Kjøbesummer

Domainegods med Renter, der ere til Indtægt under § 11).
11

*hvorfra ifølge Lov af 15de April 1854§

123,4II. Skov= og Iagtvæsenet

5,2:hvorfra ifølge Lov af 15de April 1854 § 1

Bevilget Udg. Virk.

III. Til Bygningsarbeider under Domainedirectoratet 48,742. 5
42,35.

—samt ifølge Lov af 15de April 1851 1,571. 72.

IV Til Vedligeholdelse af Oldtids= og historiske
5Mindesmærker paa Domainerne 116.2

V. Omkostninger ved Embedsreiser under Domaine¬
directoratet 900. 90*

Herfra: Dyrtidstillæg ifølge Lov af 4de Januar 1854 for Betjent
Domainedistrikterne

Direkte Skatter:3.

1. Gammelskat efter Liqvidation af 2 Bankrenter (328,009 Rd. 604 ß.)
2. Land= og Ligningsskat

3. Ligningsskat af Kjøbstæderne . . . . .

4. Veiskat * a   o   a * .  . *

5. Bygningsafgift.

6. Rangskat  . . . . . . . . . . . . . . .

Hertil Restancer pr. 31te Marts 1853 . . . .

Fragaae udestaaende Restancer pr. 31te Marts 1854

Indirekte Skatter og Afgifter:4.

1. Overskud af Stempletpapirsintrader

2. Afgift af Arv og overdragne Eiendomme (resp. 137,552 Rd. 1
109,508 Rd. 894 6ß.)

*

Lateris

*) De til Statsregnskabet hørende Bilag ere tilstillede Statsrevisionen.
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iskab

1ste April 1853 til 31te Marts 1854*).
—

Specialsummer. Hovedsummer.

VirkeligBeregnet Indtægt. Indtægt.

6 Ind¬ Fælleds Ind¬ Beregnet Indtægt. Virkelig Indtægt.
Indtægt Indtægt

35 af tægter, 35 af
for Kongeriget.for Kongeriget.

aaende nedenstaaende.

— ——
Rd. Skd. Rd. Sk. Rd. Sk.Rd. Rd. Sk.

304,016. 19 458,041. 934* * * * * *

189,051. 93I18,164. 34 * * * * * *

422,180. 53 647,093. 901

—43,304. 524—51,329. 77 * * * * * *

370,850. 72 603,789. 373

4,980. 8* * * * * *
* * * * * *

370,850. 72 598,809. 291

2,179,000. 2,174,297. 24* * *

817,000. 817,281.* * * * * 13

* * * * * *107,433. 107,411. 70

234,025. 29236,288.*

483,697. 653455,500. * * * * *

* * * * * *34,600. 35,835. 133

3,854,810. 8543,827,558.
* * * * * * 83,662. 304* * * * * *

3,938,473. 20

* * * * * *
—76,785. 25

* * * * *

3,827,558. 3,861,687. 91

475,000. 636,646. 5* * * * * *

202,700. 247,061. 104
—

677,700. * * * * * *
4,198,408.72 4,460,497 243883,707. 154
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Transport

3. Departements= og Retssportler

Brænderiintrader,Told= og Kortstemplings= samt Skibsfartsafgifter,4.

cognitioner af Handelsreisende m. v..
Virkelig :Beregnet Indt.

367,10a. Indførselstold og Kortstemplingsafgift 33,000,000.

b. Udførselstold 93,4474,000.* * * *

15,0315,000.c. Transittold og Pakhuusleie
0d. Sportler 261,59259,000.* * * * * * * * * *

188,89166,000.e. Lastepenge

117,000. 131,03f. Fyrpenge

3,607,000. 4,05711

45,700. 73,92Godtgjørelse af foranførte Afgifter* * * *

3,561,300. 3,983,18

g. Brændeviinsafgift* 1,313,361,200,000.

14,000. 13,80h. Recognitioner af Handelsreisende m. v.

16,000. 19,37i. Forskjellige Indtægter

4,791,300.5,329,73

2,98Versuroverskud

5,332,71

herfra Udgifter, som forlods afholdes (§ 24

Bab). 603,699.
* * * *

samt ifølge Lov af 15de April

1854 § 10 200.

603,899. 617,04:

Klasselotto=Intrader.. 64,820

hvorfra Dyrtidstillæg til en Lottobetjent ifølge Lov af 4de Jan. 1854 6

Postintrader:

Beregnet Indt. Virkelig

1. Brev= og Pakkeposten* * 558,451. 27. 551,52* * * * *

Afdrag paa Forskud af Postkassen 97

2. Diligence= og Personposten 117,000. 134,88

675,451. 27. 687,38

Lateris
*
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Specialsummer. Hovedsummer.

Beregnet Indtægt. Virkelig Indtægt.

3 Ind¬ Fælleds Ind¬ Beregnet Indtægt. Virkelig Indtægt.Indtægt Indtægt
35 af tægter, ) af

for Kongeriget for Kongeriget
aaende nedenstaaende

Rd. Sk.Rd. Rd. Sk.

—

Sk.Rd.d.

677,700. * * 883,707. 154 4,460,497. 2434,198,408. 72

227,700. * * * * * * * 307,013. 934* * *

4,187,401. 4,715,668. 4* * * * * * * * *
5,906,389. 1845,092,801.

38,859. 3130,000. 64,765. 524

38,859. 31430,000.

9,321,209.72 10,405,745. 693



Finants¬
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8.

9.

10.

7.
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Transport .. 675,451. 27 687,38
herfra Udgifter, som forlods afholdes (824 C)

658,515. 20.

samt ifølge Lov af 15 April 1854 19.275. 15.

677,790. 35 672,2

Øresunds= og Strømtoldintrader * * *

Finantslov. Regnskab.
Administrationsfonden:Anm.

Indtægt *293,355. 344,6.
Udgift 281,488. 289,282. 76.

samt til den electriske Telegraph

(cfr. Lov 17 Marts 1852) 25,600. 87,888. 18.

307,088. 377,1.

Underbalance 13,733. 32,55

fradraget Beholdningen pr. 31 Marts 1853 36,16* * *

giver Beholdning pr. 31 Marts 1854 .. 3,6:

Intrader af de dansk=vestindiske Øer (cfr. Tillægsbevillingslov a
Juli 1853 516,3.

Versursaldo .. 91,91

De Islandske Intrader . . .
— 28,6:

Versursaldo .. — 5,11
Adskillige Indtægter:

1. Forskjellige Leieafgifter(af Kjeldere i Ministerialbygningen og af Fre
borg Indelukke)

*

2. Rente og Disconto af Kassebeholdningen under Departementet for S
udenlandske Betalinger

3. Afdrag paa Forskud af Finantskassen*  . . . 107,028
hvorimod udbetalt Gageforskud 3,631* a *   **

4. Ved Realisationer m. v.ved Marinen samt Veierpenge * * *
5. ved Landmilitæretaten.

Lateris
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er, 35 af

nstaaende

—
Rd.

* * * *

* * * *

* *

* * * *

* * *

* * * *

* * * *

770.

800.

200.

700.

H00.

—
Specialsummer.

VirkeligIndtægt.

Fælleds Ind¬
Indtægt

tægter 35 af
for Kongeriget nedenstaaende

Rd. Sk.Rd. Sk.

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

* * * * * *
— 2,339. 8

* * * * * * *2,081,000.

569,000.

27,949. 6

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

462. 714. 52

20,880. 82,084. 80

56,520.

* * * * * * 103.396. 294

14,820. 202,154. 6

42,000. 295,656. 41

134,682. I * * * * * *

865

Hovedsummer.

Indtægt

Beregnet Indtægt. Virkelig Indtægt.
Indtægt

for Kongeriget

—

Sk.Sk. Rd.Rd.Rd. Sk.

10,405,745. 6939,321,209. 72
* * * * * *

15,127. 101
15,127. 104— 2,339. 8

2,265,912. 56

2,265,912. 562,081,000.

608,305. 31

608,305. 31569,000.

23,514. 861

23,514. 86427,949. 6

428. 70

49,250. 86

62,037 754

121,292. 42

177,393. 82

410,403. 67311,996,819. 70 13,318,605. 613
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12.
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Transport .

6. Bomintrader

7. Indtægter af Odense Kanal og de kongelige Havne og Broer

8. Mølleværks= og Kroholdsafgifter * * * *

9. Forskjellige Leieafgifter, særlige for Kongeriget . . . . ..

10. Klubskatten. a * * A * * *

11. Adressecontoirets Afgift * a . .   t * * *

hertil resterende Avisafgifter* * ** * * *

12. Recognitioner for at blive Grosserer eller Mægler
13. Qvarantaine=Indtægter* * * * *

14. Andre tilfældige Indtægter . . . . . . .

hertil:

Præscriberede Coupons til udenlandske Laan. . . . . .

Fragaaer:

Tab ved Møntoperationer 25,783 Rd. 564 ß, hvoraf 36. 15,470.
Versursaldo * * 1,371.

Renter af og Afdrag paa Statsactiverne.

Rente og Interesse, netto:1.

af de almindelige Activer samt Reservefondens

(herunder 2278 Rd. 634 ß. Rente af Domainekjøbesummer
6255 — 25 — Overskud af Porcellainsfabriken).

Overskud af den grønlandske og færøeske Handel, vedrørende 1851 og 1

Rente af de vestindiske Activer samt Overskud af Plantager

Afdrag:2.

paa de almindelige Activer samt Reservefondens

(herunder 31,249 Rd. 78 ß. Domainekjøbesummer).

paa de vestindiske Activer* *

fragaaer: som direkte anviist *) til erhvervede Activer ... 23,268

endvidere for erhvervede Activer for Reservefonden  . 415,348

*) excl. de paa vedkommende Conti særlig budgetterede Beløb, cfr. navnlig Udg. ad Finl
26 og 27 B.

Indbetalinger paa den svævende Statsgjeld (incl. 3,555 Rd. cor

terede Creditbeviser)

Summa Indtægt
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—
Specialsummer. Hovedsummer.

Indtægt.VirkeligIndtægt.Beregnet

Fælleds Ind¬ds Ind¬ Beregnet Indtægt. Virkelig Indtægt.
IndtægtIndtægt

tægter, 9 afr, 25 a
for Kongerigetfor Kongerige

nedenstaaendeistaaende

Rd. Sk Sk.Sk. Rd. Sk. Rd. Rd.Rd. Sk.Rd.

134,682. 410,403. 674 11,996,819. 70 13,318,605. 6132* * * * ** * *

29,154. 32,306. 461* * * * ** * *

30,564. 35,779. 223* * * * * ** * * *

19,238. 19,750. 69* * * * *2
* * *

3,180. 3,797. 6* * * * *

4,700. * * 3,811.* * *

1,625. * * * * * 1,625.

* * * * * * * * * * * * * 356.

6,200. * *
* *

11,735.* * * *

13,000. 15,875. 614
9,967. * * * * * * ** * * * 8,717. 453

2,812. 52* * * * * ** * * * 1,687. 50

545,844. 801

— 16,841. 17* * * * * * ** * * *

529,003. 634252,310.

250,930. 12239,917. 19 418,216. 84499,862.

130,311. 34106,000.

47,051. 36* * * * * *71,000.* *

683,319. 191276,000. 1,138,865. 324i0,000.

109,522. 2540,000. * * * * * ** * * *

1,221,134. 301732,917. 19

5438,617. 48 263,170. 48* * * * * * * * * * *

957,963. 784732,917 19

1,347,366. 60400,000. 808,419. 931780,000.

780,000. 808,419. 934

15,613,993. 82.13,762,046. 89



Finants¬
lov §

14.

15.

16.

17.

18.

19.

868

—

Udgift.

Hans Majestæt Kongens Civilliste. . . . . . . . .

Det Kongl. Huses Apanager..
* . * * . * * * *

samt særlig Udgift for Kongeriget

hertil ifølge Lov af 17de December 1853 (50,000 Rd. — 1822

aarlig, er i 8 Maaneder)

og ifølge Lov af 15de April 1854  . .

Geheimestatsraadet og Statsraadet .

samt særlig Udgift for Kongeriget. . . . . . .

Rigsdagen. . . . . . . . . . . . . . . .

Udenrigsministeriet:

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente:

a. Gager

b. Copialia og Bureau=Udgifter . . . .

c. Understøttelsesfond * * * *

B. De kongelige Gesandtskaber og Consulater i Udlandet:
a. Gager og Taffelpenge

*

b. Andre Udgifter * * *

samt ifølge Lov af 15de April 1854 . . .

Indenrigsministeriet:

A. 3. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.:
1. Gager og Lønninger . . .  o . * *

2. Ministerielle= og Contoirudgifter:
Til Contoirhold

Almindelige Udgifter * a A ,   * *

3. Ministeriets Understøttelseskasse. * .  *

samt ifølge Lov af 15de April 1854

b. Overøvrighedspersoner * *

c. Forskjellige Magistrater og overtagne Communeudgifter:
1. Lønninger og Tillæg.

2. Overtagne Communeudgifter *  * *

d. Fattigvæsenet i Kjøbenhavn  . . . . . .

Lateris



869

Specialsummer

Virkelig Udgift.Bevilget Udgift.

eds Ud¬ Fælleds Ud¬
UdgiftUdgift

1, 25 af gifter, 25 af
for Kongeriget.for Kongeriget.

staaende nedenstaaende.

d. Sk Rd. Sk. Rd. Sk.Rd. Sk.

480,000.480,000. 800,000.000.

192,709. 19182.

700.700. * * * * * *
* * * *

354,634. 212,780. 3819,271. 18II8. 64

800.
333. 33

10,860.18,100.13,560.500.

15,166. 64* * * * * *18,000.* * * *

173,000.60,000.* * * * * * * * *

8,883.8,898.830. 14,805.

2,168. 332,172.620. 3,613. 87
180.240. 300.400.

94,259. 60103,785.975. 157,099. 36

—23,265.775. 21,377. 42
545,629.

4,458. 31430. 56

45,931. 3246,000. * * * * * *

8,149.8,150.

3,182. 943,200. * * * * * ** *

3,200.
3,451. 64* * * * * *

290.

76,100.76,100. * * * * * *

11,544. 7613,314. 60

1,062. 591,062. 59

27672.27,672. * * * * * *
* *

177,097. 37 1178,989. 23 * * * * * ** * *

Hovedsummer.

Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.

—
—

Rd. Sk.Rd. Sk.

480,000.480,000.

213,480. 38213,480. 38

26,026. 6431,560.

173,000.60000.

132,868. 39142,818. 34

927,858. 72 1,025,375. 45



Finants¬
lov §

870

Transport
*

e. Forskjellige offentligeStiftelser * * *
* . * *

f. Redningsvæsenet * *

8. Honorar for Bestyrelse af Fabrikdirecteurens Forretninger. . .

h. Porcellainsfabriken
* *  *

i. Industriens Fremme * * * *

k. 1. Til Fiskeri i Almindelighed * . *

2. Præmier for Fiskeri under Island .

I. Overtiendecommissionen
** . a  * *  * *

I. Matrikulvæsenet.

D.1. Til 8 Landinspecteurers Lønning . . . . . .

2. Til Landvæsenets Fremme * * *

samt ifølge Lov af 15de April 1854.

0. Til Dæmningen paa Landtungen imellem Liimfjorden og Vesterh¬

P.Til Sandflugtens Dæmpning *

Veterinærskolen4. a  o a  .   * *

r. Stutterivæsenet * a a   .  .

S. Til HuusdyravlensFremmea  .  .  *

t. 1. Veivæsenet * . . . *

samt ifølge Lovaf 15de April 1854 ..

2. Jernbanevæsenet * a .   * *

samt ifølge Lov af 15de April 1854. . .

u. Kanal= og Havnevæsenet *  *

samt ifølge Lov af 15de April 1854. ..

V. De kongelige Bygninger:

1. Bygningsdirectoratet

2. a. Bygninger, som vedligeholdes for hele Monarkiets Regning:

Gager*
Andre Udgifter * . * * *

samt ifølge Lov af 15de April 1854

8. Bygninger, hvisVedligeholdelse bekostes ene af Kongeriget:

Gager 2

Andre Udgifter

Desuden anviist paa forventet Tillægsbevilling for Co
306.A, V. . . .

X. De kongelige Haver

V. Godtgjørelse til de beqvarterede Kjøbstæder for ordinair Indqvarter
2. Befordringsudgifter*

*

æ. Adskillige Udgifter * A a A   * *  .

Lateris

—



* * *

*

* *

1. 27

1. 48

5. 48

* *

* *

871

A A

Specjalsummer. Hovedsummer.

Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.

8 Ud¬ Bevilget Udgift.Fælleds Ud¬ Virkelig Udgift.
Udgift Udgift

5 af gifter, 35 af
for Kongeriget for Kongerige

nedenstaaend¬aaende

— —

Sk. SkRd. SkSk Rd. SkRd. Sk.Rd. Rd.

177,097 37 927,858. 72178,989 1,025,375. 4523* * * *

440. 64540 64
* * * * * *

6,599 5238,362

*)600.
* * * * *

re
I

* * * * *

4,874. 85,000. * * * *

1,405.1 455.
9* * *2

2,230.2,245.
* * * * * *

500.1,000.
* * * * *

6,000.6,000. * * * * *

2,467. 642,512. * * * * *

10,400. 10, 177 40* * ** *

500.

52,655.3,100.

16,865 *)20,000. * * * * * *

13,676. 3114,387 68 * * * * *

35,490. 7237,613. 63 * * * *

6,540. 208,600. * * * * * *

,087505
491,289. 14

962.

4,000. 5,113. 22* * * * * *

2,000.

37,260. 50 37,231. 51* * * * *
47. 51

15,367. 41* * * * *15,380.

3,208. 455,347. 433,456. 74

58,148. 67 64,972. 14108,286. 6¬
868,289.

4,660. 32
5,458.

49,351. 79
* * * * * *54,055. 44

10,243. 4713,043. 80 * * *

59,265. 6861,226. 82
* * *

9,000. 5,654. 13

2,400. 1,244. 15* * * * * *

1,025,375. 451,034,621. 5841 927,858. 72* * * * * *1,081,121. 73



Finants¬

lov §

20.

872

Transport

B. Udgifter Island vedkommende

samt ifølge Lov af 15de April 1854

Med Hensyn til den grønlandske og færøeske Handels Regnskaber for

henvises til de resp. Bilag.

Justitsministeriet:

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.

a. Gager og Lønninger

b. Ministerielle= og Contoirudgifter* * * * *

c. Ministeriets Understøttelseskasse * * a * * * * * *

B. Justits= og Politivæsenet:

a. Høiesteret*

desuden paa forventet Tillægsbevilling. . . . . . 2

b. Landsover= samt Hof= og Stadsretten . . . . .

samt ifølge Lov af 15deApril 1854  .

c. Landsoverretten i Viborg * * * * * * *

d. Criminal= og Politiretteni Kjøbenhavn

e. Brændsel ved Høiesteret, Landsover= samt Hof= og Stadsretten
Stadens civile Arresthuus

* *

desuden paa forventet Tillægsbevilling . . 51

f. Adskillige Embedsmænd ved Justits= og Politivæsenet . ...

samt ifølge Lov af 15de April 1854

g. Straffeanstalterne * *

desuden paa forventet Tillægsbevilling . . . . . 5,01

h. Andre Udgifter ved Justits= og Politivæsenet* * * * * *

C. Udskrivningen til Land= og Søkrigstjenesten. * a * * *

D.Medicinalvæsenet:

a. Sundhedscollegiet

b. Lønninger til Stiftsphysici, Distriktslæger m. m.* * * * *

samt ifølge Lov af 15de April 1854 * * *

endvidere paa forventet Tillægsbevilling. . . . ..

c. Tilskud til Frederiks Hospital * * * . *

d. Tilskud til Fødsels= og Pleiestiftelsen.. . . . .

e. Udgifter ved Qvarantainevæsenet

f. Andre Udgifter i Anledning af Medicinalvæsenet. . ..

Lateris



*

873

A

Specialsummer

*  — —  — — —

* — * * — —— — —

Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.

Fælleds Ud¬lleds Ud¬
UdgiftUdgif

ter, 25 af gifter, 35 af
for Kongeriget.for Kongeriget.

nedenstaaende.enstaaende

Sk. Rd. Sk.S. Rd. Sk. Rd.sd.

1,081.121. 79 1,034,621. 581
* * * * * ** * * *

56,743. 40
52,375. 6* * * * *

633. 32* * * *

31,083. 3231,350.

6,438. 276,950. * * *

450.450. * * * * * ** * * * *

42,695.42,820. * * * * * ** *

64,298.
64,085. 48* * * * * *

417. 48

12,600.12,600.

28,121. 36* * * * * *28,620.

2,000. 2,000.* * * * * * * * *

37,309. 8
53,287. 91* * * * * *

18,159. 58

89,300 89,300.* * * * * * * * * * *

4,500. 2,972. 74* * * * * * * * *

34,200.* * * * 33,798. 82* * * * * *

1,650 1,650.* * * * * *

38,767.7
38,687. 21* * * * *

* * * * * 182. 62

15,000.15,000.

20,108. 59* * * *20,120.* * *

12,150. 87414,024. * * * * *

1,512. 78* * * * *2,000.* * *

455,942. 594464,718. 63 * * * * * *

Dep. Tid. Nr. 61 og 62. 1854.

—

Hovedsummer.

Virkelig Udgift.Bevilget Udgift.

—
Sk Sk.Rd.Rd.

927,858. 7 1,022,375. 45

1,138,498. 55 1,086,996. 644

2,066,357. 3 2,112,372. 134

2.



21.

Finants¬
lov §

874

Transport

E. Forskjellige Udgifter:

a. Kjøbenhavns Væbning.

b. En Kgl. Directeur ved Kjøbenhavns Brandforsikkring .

c. Hospitaler udenfor Kjøbenhavn * . . *

samt ifølge Lov af 15de April 1854. . . . . . .

d. Vaisenhuset i Kjøbenhavn

c. Comiteen for moralsk fordærvede Personers Forbedring.

samt ifølge Lov af 15de April 1854* . . . . )

F. Justitskasse= samt Sigt= og Sagefaldsudgifter. * . * * * *

Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet:

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.

a. Gager og Lønninger

b. Ministerielle= og Contoirudgifter.

c. Understøttelseskassen * a . . .  . . . .

B. Tilskud til kirkelige Øiemed:

a. Viskoppernes Løn

b. Refusioner og Godtgjørelser til Kirker og geistlige Embeder...
Embedsmænd og Betjente ved Slotskirken i KjøbenhavnC.

d. Tillæg og Lønninger til utilstrækkeligt lønnede Embeder samt Underst¬

telse til Capellanhold

8.Godtgjørelser til geistlige Embedsmænd i Anledning af Skattevæsen

Omregulering

f. Frue Kirke i Kjøbenhavn, Klubskattens Beløb

8. Missionscollegiet.

C. De den høiere Underviisning og Videnskabelighed vedkommende Anstalter

a. Tilskud til Anstalter med egne Fonds:

1. Kjøbenhavns Universitet

2. Den polytechniske Læreanstalt

3. Det lærde Skolevæsen .* . A o * * . . . *

b. Anstalter uden egne Fonds:

1. Det store Kongelige Bibliothek
* . * * *

2. Det Kongelige Geheimearkiv * * *

3. Det Kongelige naturhistoriske Museum. . . . .

Lateris



0

* *

* *

* *

875

Specialsummer. Hovedsummer.

vilget Udgift. Virkelig Udgift.

1d¬ Fælleds Ud Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.
Udgift Udgift

af gifter 35 af
for Kongeriget.for Kongeriget.

nedenstaaende.nde.

—
Rd. SkRd.Sk.Rd. Rd. Sk.Rd. Sk.

455,942. 593464,718. 63 2,066,357. 3 2,112,372. 134* * * * * *
* *

16,439. 17416,760.

300.300.
* * * * * *

2,637. 8:
4,457. 724

* *

38.

2,000.2,000. * * * *

300.
1,200.

* * * * * *
900.

10,244. 75315,500. * * * * * *

490,584. 33503,154. 52

19,770.19,770.

5,666. 445,780 * * * *

1,962. 822,200. * * * * * *

22,020.22,020.

2,603. 3442,233 1

3,317. 843,370. 4 * * * * *

4,650. 644,950. * * * * *

7,991.8,000.

3,811.4,700.
* *

470.
* * * * *470.

6,400.6,400.

300.
300.

8,391. 27* * * * * *6,625. 65

13,719. 84* * * * *13,980. 36

6,517
* *6,517.

7,024.* * * * * *7,324.

2,602,956. 461114,615. 35½ 2,569,511. 83
* * * * * *114,640. 54



22.

23.

Finants¬

lov §

876

Transport

D. Almueskolevæsenet og dermed beslægtede Institutioner:

a. Godtgjørelser og Refusioner til enkelte Almueskoler

desuden paa forventet Tillægsbevilling 136 Rd.

b. Tilskud til Institutet paa Bøgildgaard
9 * *

c. Gymnastikdirecteuren og hans Assistent... . . .

d. Seminariefonden * * *

c. Døvstumme=Institutet* * * * * * * *

f. Institutet for Blinde * a . . * . . t . . . * *

E. Kunstanstalter og Samlinger:

a. Tilskud til Akademiet for de skjønne Kunster
*

b. Kunstsamlingerne * * * * * . *

c. Det kongl. Theater og Capel * * * *

samt ifølge Lovaf 15deApril 1854 ..

F.Tilskud til Videnskaber og Kunster i Almindelighed:
a. til Videnskabers og Kunsters Fremme¬

1. Understøttelse til Videnskabsmænd og videnskabelige Formaals Fr¬
2. Understøttelse for Kunstnere

* *

3. Reisestipendier

b. Udgifter til videnskabelige Instituters og Kunstanstalters Bygninger
1. Det Kongelige Skuespilhuus
2. Andre Bygninger

desuden paa forventet Tilskudsbevilling . . . . 963 Rd.

Med Hensyn til Regnskaberne for de under Kirke= og Underviisn
ministeriet sorterende Instituter med særegne Fonds, der i Fin

loven holdes særskilt indenfor Linien, henvises til Bilagene.

Krigsministeriet*

samt ifølge Lov af 15de April 1854.

særlig Udgift for Kongeriget.

Angaaende Detaillen henvises til Krigsministeriets eget Administrat
regnskab (Bilag Litr. V).

Marineministeriet

samt ifølge Lov af 15de April 1854
særlig Udgift for Kongeriget. * a . * *  * *

Lateris



877

—
Specialsummer. Hovedsummer.— ————— — ——

Bevilget Udgift. VirkeligUdgift.

ds Ud¬ Virkelig Udgift.Fælleds Ud¬ Bevilget Udgift.
UdgiftUdgift

95 af gifter, 3; af
for Kongeriget. for Kongeriget.

taaende. nedenstaaende.
——

Sk.Sk. Rd. Sk.Rd. Rd. Sk Rd. Sk. Rd. Sk..

114,640. 54 114,615. 354 2,602,956. 46)2,569,511. 83
* * * * * * * *

1,758. 211,084. 17* * * * * * * * *

300. *)

1,275.1,275.* * * * * * * *

1,560.1,560. * * * *

4,000.4,003.

500.500. * * * * * ** * * *

12,388.12,388.

43,385. 42 43,147. 61* * * * * ** * * *

45,930. 48* * *
49,854. 51* * * * * *

247. 57* * * *

12,778.13,000.

1,966. 642,000. * * *

3,000. 3,000.* * * * * ** * * *

1,998. 912,000.

6,278. 836,286. 72* * * * * * * * * *

255,121. 224251,598. 2

2,702,460. 5811,101.
3,020,888. 675,034,814. 4740,200.7,000.

47,800. 62,700. 304* * * * * *

3,083,589. 142,790,460. 58

966,089. 50),149. 19
1,016,788. 591,694,647. 66

1,743. 47)2,905. 78
2,450.* * * * * *2,900.* * * *

1,019,238. 59970,733. 1

6,960,905. 334. 6,582,303. 48



Finants¬

lov §

24.

878

Transport
*

Desuden bidraget af Øresunds Administrationsfond 114,36(

og af de separate Fonds 3 af 3,800 Rd.

Angaaende Detaillen henvises til Maxineministeriets Administra

regnskab, Bilag Litr. Ö.)

Finantsministeriet:

A. Finantsernes Centralbestyrelse:

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.:

1. Gager og Lønninger:

fælleds
* *

særlige o . .   *

2. Ministerielle= og Contoirudgifter:

Til Skriveres Lønning, Extraskriveri og Contoirfornødenheder
Almindelige Udgister

* * 6

3. Ministeriets Understøttelseskasse
b. Embedsmænd ved Stempletpapirsvæsenet . .  . . .

C. Klasselotteriets Embedsmænd og Betjente:

Lønningen afholdt af Indtægten sub § 5 med 35 af 4,225 Rd.,

uden Dyrtidstillæg *ß af 63 Rd. 72 Sk.

d. Møntvæsenet

samt ifølge Lov af 15de April 1854 2

Det direkte Skatteoppebørselsvæsen:C.

1. Amtsforvalterne *

i2. Stadsconducteuren Kjøbenhavn * . * * *

3. Adskillige Udgifterved det direkte Skattevæsen
Kammeradvokatenf. * . . *

Det statistiske Bureau

Tilskud til Pensionering Militaireta ternes Underklasser samt Invaf

forsørgelsen

B. Generaltolddirectoratet: Bevilget Udgift Virkelig 1

a. Overbestyrelsen 15,100.
14,54samt ifølge Lov af 15de April 1854 200.

hertil Dyrtidstillæg ifølge Lov af 4de Jan.1854 38

b. Toldvæsenet. 588,599. 568,48

hertil Dyrtidstillæg ifølge Lov af 4de Jan.1854 33,63

603,899. 617,04

forlods afholdte af Indtægten under § 4.

c. Øresunds= og Strømtoldvæsenet (cfr. Indtægten § 7).

Lateris



*

879

—
—

Specialsummer. Hovedsummer.

Virkelig Udgift.get Udgift.

1 Virkelig Udgift.Bevilget Udgift.Fælleds Ud¬
UdgiftUdgift

gifter, 25 af
for Kongeriget.for Kongeriget.

*. nedenstaaende.

SkSk.Sk. Rd.k. Rd. Sk. Rd. Sk. Rd.Rd.

* * * * * ** * * * * * 6,960,905. 3346,582,303. 48* * * * * * *

63,388. 39105,647. 3264,124. 38

5,500.5,500. * * * * * *

10,963. 6112,330. 18,272. 70

3,000.3,000. 5000.

31,237. 3532,700. 52,062. 26

3,575.3,650. * * * * * *

8,841. 5)
8,161. 5613,602. 61

270.

86,057. 4886,710.

1,1001,100. * * *

2,700.2,700. * * * * **

2,600.2,660. * * * * *

5,654. 819,424. 757,020.

113,969. 28189,948. 79115,091. 38

6,960,905. 334345,637. 38 337,907. 63) 6,582,303. 48



Finants¬
lov §

25.

880

—

Transport

C. Postvæsenet: Virkelig uBevilget Udgift.

37,417. 24a. Overbestyrelsen, 2 af 62,362. 8

35,450.do. af 59,084. 3*

497,145. 92b. Brev= og Pakkeposten
492,557.

19,275. 15samt ifølge Lov af 15de April 1854

c. Diligence= og Personposten 115,487.118,952.

5,000. 15,847.d. Uforudseelige og extraordinære Udgifter

hertil:

Gageforskud 855*

Dyrtidstillæg ifølge Lov af 4de

12,063.Januar 1854

— 672,261.677,(90. 35

forlods afholdte af Indtægten under § 6.

D. Coloniernes Centralbestyrelse (ifølge Tillægsbevillingslov af 31te Juli 11
a. Overbestyrelsen

b. Udgifter ved de dansk=vestindiske Øer.

E.Domainedirectoratet:

a. Gager og Lønninger

b. Contoir= og andre Udgifter * a a  ,     * *

F. Generaldecisoraterne for Skattevæsenet:
a. Gager og Lønninger, fælleds

særlige * *  . .  *

b. Til Assistenter, Skrivere og Contoirhold

Med Hensyn til Regnskaberne for Enkekassen, Livrente= samt Livsforsikkr

anstalten og for Invalidbestyrelsen henvises til de resp Bilag.

Pensionsvæsenet:

A. Pensioner:

a. Almindelige Pensioner til Embedsmænd

b. Almindelige Pensioner til Embedsmænds Efterladte* . * *

c. Aftagende Pensioner

d. Til Afregning med den almindelige Enkekasse samt Livrenteanstalte

c. Til resterende Indskudsgjeld for Enkepensioner af den almindelige (
kasse

f. Godtgjørelse til den almindelige Enkekasse af 60 pCt. Tillæg for C
fra Hertugdømmerne og Colonierne. * * * *

Lateris
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Specialsummer. Hovedsummer.

———

Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.

ds Ud¬ Bevilget Udgift Virkelig Udgift.Fælleds Ud¬
Udgift Udgift

95 af gifter, ) af
for Kongeriget. for Kongeriget.

taaende nedenstaaende.

—
Sk.Sk. Rd.Sk.Rd. Sk. Sk Sk.Rd.2 Rd.Rd.

345,637. 38 337,907. 63* * * * * * 6,960,909. 3346,582,303. 48

6,879. 366,960.

561,210. 54571,492. 2. * * * * * *

13,200. 13,125.

* * * * * * 2,158.2,160. 34

3,700. 2,220.2,220.

25,600 24,875.

* * * * * *11,231. I1,158. 16

978,000. 67 959,534. 114

694,328. 8401,880. 416,597. 31

326,999.191 640. 3' 63196,199

397,606.263 040. 233 238,563. 71)

28,095.3,600.
*

4,857 1

542. 95 325. 701,800.

16,645. 89 9,987. 5310,800.

7,920 439. 45866,531. 79 7,560,804. 19875,760.
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B. Understøttelser:

Overtagne Understøttelser fra Statssekretariatet for Naadessager ..

Statsgjeldens Forrentning og Afbetaling.

1. Renter af den indenlandske Gjeld¬

a. af Hartkorns=Egaliserings=Obligationer

b. af den øvrige indenlandske Gjeld* a ,  * * * * *

2. Renter af den udenlandske Gjeld * A * * . *

3. Kapitalafdrag paa den indenlandske Gjeld

samt særlig contant Erstatning for Hartkorns=Egaliseringen

4. Kapitalafdrag paa den udenlandske Gjeld

Overordentlige Statsudgifter.
A. 1. Til Tilveiebringelse af et forbedret Seilløb imellem Sjællænd og

Gudenaas Seilbargjørelse2.
* * *

3. Forbedring af Humlebæks Havn * .

4. Forbedringen af Indseilingen ved Ribe
*

5. Undersøgelse betræffende Vandbygningsarbeider

6 Opførelsen af en Bro fra Silkeborg Handelsplads

at forberede7. der fremtidige Lovgivning om Folkekirkens Forfa
8. Istandsættelse af Vor Frelsers Kirkes Taarn paa Chrristians

—9. Fremme af Retspleien vedkommende Lovudkast.de

10. Fuldendelsen Byggearbeiderne vedHorsens Tugthuusaf * *

11. Indretning af Localer paa Christiansborg
12. Byggearbeider ved Ministerialbygningen* * * *

13. Indretning af et Locale for Høiesteret

14. Kjøbenhavns Fattigvæsen, som en Deel af den sammetill

halve Kjøbesum for Vartou Hosptals forrige Gods
15. — Kongehusets Porto og Portogodtgjørelse til Embedsmænd:

a. fælleds Udgifter for hele Monarkiet
*

b. særlige for Kongeriget

16. — topographiske Arbeider og Korts Udgivelse under Generalstaben

17. Erstatninger i Anledning af Krigen*
18. Til Actier til Opførelse af en Landingsbro ved Hjerting

Lateris
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Specialsummer. Hovedsummer.

BevilgetUdgift. Virkelig Udgift.

ds Ud¬ Virkelig Udgift.Fælleds Ud¬ Bevilget Udgift.
Udgift Udgift

35 af gifter, 2; af
for Kongeriget for Kongerigetstaaende nedenstaaende

Sk.Rd.Rd. Sk. Sk.Sk.d. Sk. Rd.Rd. Rd.Sk.

7,920,439. 457,560,804. 19875,760. 866,531.* * * * * * ** * * 74

85,787. 790,000. 142,978.41000.

952,318. 144965,760.

54,149. 7250,100. *
020. 1,730,373, 5542,883,955. 9031,732,212.

1,018,919. 411,748,199. 5500. 1,069,500.

881,874. *)2,147,581.541 1,288,548. 90½790.

150. 75* * * * * * * *

988,718.51 593.231. 12606,600.000.

4,715,373. 5814,340,286.

—
15.25,000. * *

763. 7127,300.* * * * * * * * *

985.988.* * * * * * * *

15,000. e¬* * * * * *

880. 162,500.* * * * *

4,000. 4,000.* *

5,000. 2,200.* * *

8,000. 8,000.* * *

2,400.* * *
e¬* * *

50,000.50,000.

6,002. 35,083. 16 10,849. 86 10,003. 90

4,220. 894,325.89209. 84 7,034.84
6,998. 907,000.* * * *

ne 166. 41166.277.354 277.35441

1,305. 2811,800.000. 2,175474
24. 94200.

5,520.5,520.200. 9,200.

9,243. 6214,242. 62

600.300. 1000600.

12,866.850. 19 13,588131. 23100,926. 461* * * * * * *184,892. 86

Hvorunder tillige 197,080 Rd. til Udbetaling anviste opsigelige 5 pCt. Creditbeviis=Obligationer, hvoraf
de i 18554 contant betalte 103,530 Rd., converterede til 4½ pCt. fra Creditors Side uopsigelige Obl.,
re afgivne til Reservefonden ifølge Lov af 10de Decbr. 1852.
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19. Udgifter ved Grademaalingen

20. Til Ombygning af Sønderbro over Gudenaa ved Randers* *

samt ifølge Lov af 15de April 1854 * *

21. Belønninger for Opdagelsen af Falskmøntneri

22. Rønne Havnekasse, Godtgjørelse for Havnepenge af hvad der af (

inventarium m. v. fra en strandet russisk Orlogsfregat er so

indført ** * *

Forskud og Laan til Communer og offentlige Foranstaltninger:B.

1. Amtsraadet for Hjørring Amt til Amtets mindre Landeveie
*

2. Helbredelsesanstalten for Sindssvage i Nørrejylland

3. Indkjøb af en Byggeplads til en lignende Anstalt for Østifterne

samt ifølge Lov af 15de April 1854.

4. Til Opførelse af en Bro fra Silkeborg Handelsplads over Langf

5. Til Hobro Commune til Opførelse af en ny Kirke

5. Til Bornholms Amtsrepartitionsfond til Grundforbedring af 4
mindre Landeveie*

C. Til mindre Udlaan til Embedsmænd og Læger ved deres første Etal
D. Til Indkjøb af den i Frederiksborg lille Dyrehave beliggende Eie

Dyrehavegaard

E. Til Regjeringens Disposttion i Anledning af Cholera

Endvidere ifølge Lov af 15de April 1854:

1. Tilbagebetalinger af erlagte Kjendelser til Landmilice= og Søin

ringsfondene
* * * *

2. Godtgjørelse for falske Mønter

3. Til Trykning af de i Loven af 7de September 1853 om præ

militære Fribefordringer omhandlede Blanketter*
4. Debet til forhenværende Gouverneur i Ostindien, Conferentsraad H

og afgangne Skolelærer i Tranqvebar Eiby's Bo

F. Desuden paa forventet Tillægsbevilling 1,024 Rd
* *

Endvidere:

I. Dyrtidstillæg ifølge Lov af 4de Januar 1854 (foruden de Krigsmin

i Medfør af Lov af 15de April s. A. belastede 3 af 112,507 Rd.

samt de af vedkommende Intrader forlods afholdte Beløb 51,120 Rd.

for de ifølge Finantsloven fælleds Branchers Vedkommende

for de særlige Branchers Vedkommende.*

Lateris
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Specialsummer Hovedsummer.

VirkeligBevilget Udgift. Udgift.

Fælleds Ud¬is Ud¬ Bevilget Udgift. Virkelig Udgift.UdgiftUdgift
35 af gifter, 3 af

for Kongerigetfor Kongeriget
nedenstaaendeaaende

—
Rd. Sk. Sk.Sk.Rd.Sk. Rd.Sk. Rd.

—

).

12,866,850. 19* * 100,926. 464 13,588,131. 214184,892. 86

500. 300.)0. 1,200.

29,220. 54 30,820. 54* * * * *
1,600.

500.
* *

500.

600.
* * * * * * *

600.

9,000. 5,400.90. 5,400.

15,270.25,450.)0. 17,100.
90. 15,000. 19,200.32,000.
0. 4,200.

4,000. 2,400.90. 2,400.

18,000. 10,800.N0. 10,800.

3,000. 1,800.90. 1,800.
4,450. 2,670.)0. 4,800.

3,000.3,000.

10,000.* * * 10,000. * * * * * * *

338. 87 338. 87

65. 24 * * * * * * * 65. 24

600. * * * * * * *
V

25. 27 2,475. 16 2,323. 693,872. 83

206,414. 884295,992. 75

13,162,842. 94 13,794,546. 144

24,072. 36 14,443. 41

* *  * * * * * 29,958. 79* * * * * * *

44,402. 24* * * * * * * *

. 13838,948. 381
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II. Udgifter i Anledning af den sjællandske Jernbanes Forlængelse iføl

af 27de Februar 1852

III. Udgifter til Sneekastning ifølge Forordning af 27de Mai 1848
IV. Anviisninger paa forventet Tillægsbevilling for de ovenangivne Co
V. Mellemregning med Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som Fi

Lov af 26de Juli f. A. om Toldforskjellens Ophævelse, samt i H

til det særlige Lovforslag, som vil vorde Rigsdagen forelagt *)

Summa Udgift

som draget fra Indtægten * *

giver Overskud, som beregnes Kongeriget tilgode i 1894150

hertil Kassebeholdning efter Statsregnskabet for 18863 (i

vestindiske og islandske Kasser), hvis Fordeling iblandt Land

endnu ikke er bestemt .

giver i Behold pr. 31te Marts 1854

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Hans Majestæt Kongen har, paa derom af Ministeriet for Hertugdøm¬
met Slesvig allerunderdanigst nedlagt Forestilling, under 21de October d. A.

allernaadigst behaget at resolvere som følger: „Vi bifalde allernaadigst, at

Kammerherre, Oberstlieutenant Grev Ludvig von Reventlow, forhen

paa Sandberg, nu i Preetz, tilstilles en Kammerherre=Nøgle, forsynet med

Vort allerhøieste Navnechiffer, samt at han opfordres til at indsende den

ham i sin Tid meddeelte Kammerherre=Bestalling til allerhøieste Confirmation:

og have Vi under Dags Dato allernaadigst reskriberet Vor Overkammerherre

og den fungerende Chef for Vort Kabinetssekretariat det i fornævnte Hen¬

seende Fornødne.“

Ledige Embeder.

Under Kirke¬ Skibby Sognekald iog Underviisnings=Ministeriet.
)

Sjællands Stift. Reguleringssum 1280 Rd. Ny Ansættelse 320 Rd.

Opslaaet vacant den 26de Octbr.

*) Cfr. Dep. Tid. Nr. 57 og 58 S. 795.
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Spetialsiumme.
Hovedsummer.

VirkeligJevilget Udgift. Udgift.

Ud¬ Fælleds Ud¬ Virkelig Udgift.Bevilget Udgift.
UdgiftUdgift

gifter, 2 afaf
for Kongerigetfor Kongeriget

nedenstaaendeende

Sk.Sk. Sk.Rd. Sk. Rd.Sk.Rd. Sk. Rd.
Id.

13,838,948. 384* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *

51,204. 33
595. 84* * * * ** * * * * * * * *

7,984. 61* * * * * *

927,919. 2

14,826,652. 261

15,613,993. 82

787,340. 784

5,407,959. 761

6,195,300. 583

Beretninger om ledige juridiske Embeders Beskaffenhed.

Embedet som Byskriver i Hasle, Herredsskriver i Nordre Herred og

irkeskriver ved Hammershuus Birk paa Bornholm. Embedets Indtægter
ive, efter Gjennemsnit af de 5 Aar 1849—1853, udgjort c. 1140 Rd.

arlig, hvorved dog bemærkes, at Aaret 1852 paa Grund af specielle Om¬

ændigheder var særdeles gunstigt, og at Gjennemsnitsindtægten med Udela¬

lse af dette Aar kun har udgjort c. 1025 Rd. aarlig. Udgifterne til Con¬

irhold m. m. ere af den under den nu indtraadte Vacance Constituerede an¬
iaede til 100 Rd., medens de af den næstforegaaende i Slutningen af

352 til et andet Embede befordrede By= og Herredsskriver vare angivne

150 Rd., med den tilføiede Bemærkning, at dette Beløb fandsynligviis

rmedelst Forretningernes Tiltagen for Fremtiden vilde være utilstrækkeligt.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Kirkehvalsø og Særløse Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1)

enden af Sognenes 334 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. 194 Alb. tiendeydende

irtkorn svares med 150 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten. 2) Qvægtiende

Smaaredsel udgjøre 8 a 10 Rd., 2 Lpd. Ost og 5 Snese Æg. 3)

ffer og Accidentser have efter et Middeltal af de 10 sidste Aar udgjort
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lidt over 300 Rd. 4) Refusion af Ledreborg 116 Rd., og af Baroniet

Zeuthen 16 Favne Brænde og 4 Skovlæs Gjerdsel. 5) Udbytte af en

Bankactie paa 200 Rd., til hvis Erhvervelse dog Kapitalen er laant og

6) Præstegaardens Avling, der staaer for Hartkorn 6 Tdr. 5forrentes.

Skpr. 1 Fdk. 274 Alb., er, med Undtagelse af omtrent 4 Tdr. Land, ifølge

Ministeriets Tilladelse bortforpagtet paa 9 Aar, fra den 1ste April 1852,

imod en aarlig Afgift af 100 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten, 10 Tdr. Rug

og 30 Tdr. Havre in nalura, 12 Potter Melk daglig, 10 Læs Langhalm,

samt Halm til to Heste, m. v. Tørveskjær haves. —Udgifter: 1) Skatter

paa Amtstuen omtrent 73 Rd. 2) Communeafgifter beløb i 1853 20 Rd.,

5 Skpr. Rug og 5 Skpr. Byg. 3) Landemodsexpenser udgjorde i 1853

Præstegaardens Indløsningssum er 500 Rd.; dens Byg¬21 Rd. 22 ß. —

ninger ere gamle, men vel vedligeholdte og afgive en rummelig Beboelses¬

leilighed. —Enkepension eller Byggelaan hviler ikke paa Kaldet.

Sognepræste=Embedet ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn. 1)

Præstepengene have i det sidste Aar udgjort 423 Rd. 2) Huusleie fra

Kirken 300 Rd. 3) Legater 141 Rd. 4) Betaling for ministerielle For¬

retninger, Offer, m. v., have udgjort henved 1650 Rd. — Udgifter: 1) Løn

til den ordinerede Catechet 100 Rd. 2) Landemodsexpenser omtrent 24 Rd.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 11te Octbr. er Kammerraad, Colo¬

nialsekretær J. F. Schlegel allerhøist udnævnt til som Gouverneur for de

dansk=vestindiske Besiddelser ad Aare at afløse Gouverneur Feddersen.

Under 19de s. M. er Postmester I. v. Aspern i Uetersen, paa An¬

sogning, i Naade og med Pension entlediget. Under s. D. er Toldassi¬

stent i Kjøbenhavn, Krigsassessor E. S. Aagaard, Dannebrogsmand, efter

Ansøgning, i Naade entlediget af Toldvæsenets Tjeneste, og er han derhos

allernaadigst udnævnt til virkelig Kammerassessor.
*Under Justitsministeriet. Under 22de Octbr. er Byfoged i Svanike

og Herredsfoged i Bornholms Øster=Herred, Cancelliraad G. I. Koefoed,

allernaadigst beskikket til Byfoged og Byskriver i Nykjøbing samt Herreds¬

foged og Herredsskriver i Nørre og Sønder Herreder paa Morsø. Under

s. D. er der allernaadigst meddeelt Justitsraad, Amtsforvalter N. E. Kra¬

rup i Ringkjøbing Constitution til fra den 6te Novbr. d. A. at overtage

Udskrivningschefsposten i det 6te Udskrivningsdistrikt. Under s. D. er Exam.

juris S. G. Hartnack allernaadigst beskikket til Prokurator ved Underretterne

1Sjællands Stift, de Kjøbenhavnske Retter undtagne, og med Forpligtelse

til at have Bopæl i Korsør.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 20de Octbr. er

ordineret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Kjerteminde R. R. Huus

allern. beskikket til Sognepræst for Ulsø og Østeregede Menigheder i Sjællands Stift;

Skolelærer i Gjentofte, Cand. theol. Chr. Wolf til personel Capellan hos

Sognepræsten for Gjentofte Menighed i Sjællands Stift, Provst B. F. O.

Boisen, Ridder af Dannebrogen. Under 22de s. M. er Sognepræst for

Skibby Menighed i Sjællands Stift P. F. Storch allernaadigst beskikket til

Sognepræst for Bregninge og Bjergsted Menigheder i samme Stift.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

a

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den P“ TovemberN63. 1854.

Blandede Efterretninger.

Ved et under 15de October sidstl. til Finantsminister, Kammerherre

Grev Sponneck udfærdiget allerhøieste Reskript har det behaget Hans Ma¬

jestæt Kongen allernaadigst at overdrage ham indtil videre Ledelsen af alle

Rigsraadet vedkommende almindelige Anliggender.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Under 22de Octbr. har Kirke= og Underviisnings=Ministeriet udfærdiget

følgende Circulære til samtlige Stiftsøvrigheder:

„Da der i Løbet af det sidste Halvaar til Ministeriets Confirmation er

indkommet fra de forskjellige Tiendecommissioner en særdeles stor Mængde

Forlig, indgaaede for Commissionerne, og det er af Vigtighed, for at fremme

disse Sagers Behandling, der medtager en betydelig Tid, at benytte ethvert

Middel, som kan tjene til at skaffe en hurtigere og dog paalidelig Oversigt, skulde

Ministeriet tjenstligst anmode (Tit.) om, at De, ved behageligen at tilstille

vedkommende Tiendecommissioner nogle Exemplarer af det omstaaende Ud¬

kast til et Schema for deslige Forlig, vilde opfordre dem til saavidt muligt

ved Indgaaelsen af Forlig i Fremtiden at benytte denne Form, og da enten

som Indledning eller i Slutningen at tilføie de Vilkaar, hvorom Parterne

iøvrigt maatte være komne overens, deriblandt Leveringsstedet, Leveringstiden,

om Vederlaget skal præsteres in natura eller efter Kapitelstaxt, m. m., lige¬

som der, naar nogen af Yderne maatte være Fæstere, kunde til Slutning

tilføies: For N. (Løbe=Nö.) ratihaberes dette Forlig af N. N. Forsaavidt

Vederlaget ved Forliget bestemmes til et vist Qvantum Korn pr. Td. Hart¬

korn, er det ikke Ministeriets Mening, at dette da behøver at udregnes og

saaledes opføres for de enkelte Ydere, men der behøves kun desangaaende

at gjøres enten særskilt eller almindelig Bemærkning i Rubriken for Veder¬
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lagets Størrelse. Og da der ligeledes stadigt indgaaes private Forlig,

vilde Ministeriet ogsaa finde det ønskeligt, om der kunde virkes til at disse

affattedes i den ovenommeldte Form, hvilket Ministeriet har troet kunde op¬

naaes derved, at Schemaet oasaa tilstilledes samtlige Præster og Kirkeeiere, i

hvilken Henseende Ministeriet derfor lige tjenstligst skulde anmode Dem om

behageligt at foranstalte det Fornødne.“

Det i dette Circulære ommeldte Udkast til en schematisk Form for Forlig

om Tienders Afløsning mod fast Vederlag er følgende:

Vederlag.
Yderens Under¬Hrtk. efter

skriftd. n. M.Løbe Matr.
Havre.Byg.Rug.

med udtrykkelig Be¬
Nö. N.

mærkning derom,
5.

30—X hvis han er Fæster.* 5 2
(969 66 62

i
6022 15

5
2226

S

Justitsministeriet.

Fra Directionen for Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhuus

har Justitsministeriet modtaget Beretning om Anstaltens Virksomhed i Regn¬

skabsaaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts d. A., af hvilken Beretning

her meddeles følgende Uddrag.

Ifølge Directionens første Beretning *) udgjorde Patientantallet ved

Regnskabsaarets Begyndelse 20 Mandfolk og 24 Fruentimmer, ialt 44.

I Regnskabsaarets Løb indkom Andragender om Optagelsen af 79 Pa¬

af hvilke dog 6 maatte afvises i Henhold til de deromtienter, givne Be¬

stemmelser i Regulativet, og 8 ikke bleve indsendte, tildeels af ubekjendte

af desaa at Antallet Optagne udgjorde:Grunde,

iApril 1853 55 Mandfolk Fruentimmer, ialt* *i 6 5 11Mai

— — 73Juni 4

i 4 8Juli 4
6i August 82

—3Septbr. 6 9* *

—iOctbr. 2* 1 1

— 3iNovbr. 2.1

-Decbr. 11 2

3i Januar 1854 41 2i Februar 2

31iMarts 4.

33 Mandsolt32 Fruentimmer, ialt 65.

*) Jvfr. Dep. Tid. for indeværende Aar S. 17.
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Der har følgelig i det Hele i det Tidsrum, Beretningen omfatter, væ¬

ret behandlet 53 Mandfolk og 56 Fruentimmer, eller ialt 109 Patienter.

Deraf er udgaaet i Aarets Løb 22 Mandfolk og 21 Fruentimmer, eller ialt 43,

saa at Patientantallet den 31te Marts d. A. var 31 Mandfolk og 35 Fruen¬

timmer, eller ialt 66 Patienter.

Det vil heraf sees, at Gjennemsnitstallet af de optagne Patienter maa¬

nedlig har været 5 til 6, af de ved Helbredelse, Dødsfald o. s. v. afgaaede

3 til 4. Den temmelig raske Tilgang i Foraaret og Sommermaanederne i

1853 medførte en saa hurtig Stigen af Patientstanden, at Anstalten alt i

Begyndelsen af August havde halv Belægning med 65 Patienter, ja endog

i September i kort Tid naaede 72, hvorpaa det under den mindre Tilgang

i Vintermaanederne, medens Afgangen snarere tiltog, efterhaanden sank ned

til 63 (i Begyndelsen af Januar), ved hvilket Punkt det omtrentlig er blevet

staaende, indtil indeværende Aars Foraar atter bragte en noget raskere

Tilgang.

Gjennemsnitsantallet af Patienterne hele Aaret om har efter det Oven¬

anførte været c. 62.

Skjøndt begge Kjøn ere omtrent lige stærkt repræsenterede i Totalan¬

tallet, har der dog størstedelen af forrige Sommer været en temmelig bety¬

delig Overvægt af mandlige Patienter imod qvindelige (indtil 40 mod 28).

Anstaltens Patienter i 1884 vare efter deres Hjemsted:

Optagne i 1884:

Amt 3 MandfolkHjørring Fruentimmer, ialt 52

5Aalborg 4. 1

43Viborg 1

8Randers 11
2
I 6 15Aarhuus 9
2

56
Skanderborg 31Amt 2.

2.4Veile 5

2Ribe 11

—1 21Ringkjøbing

21Thisted 1

2 13 4Kjøbenhavn
3

2 — 2Sjælland *)2
1Samsø )

——2Fyen 2* *
i

33 Mandfolk 32 Fruentimmer, ialt 65.
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Under Behandling i 18844:

63 Fruentimmer, ialt3 MandfolkAmtHjørring
— 3 96Aalborg * *

5 94Viborg

2014Randers

20 2010Aarhuus 102
936Skanderborg Amt

95Veile 4

3Ribe 1

— 642.Ringkjøbing * *

42Thisted 2
41Kjøbenhavn 3

i22
—

32Sjælland

0 21 —Samsø 12,

a
9

g
h
¬

3Fyen 3
)

1 — 1Slesvig
V

— 11Ærø * * * * *
V.

53 Mandfolk 56 Fruentimmer, ialt 109.

Det sees af Ovenstaaende at Anstalten langtfra har været benyttet i

lige Forhold fra alle Dele af Jylland, idet Aarhuus og Randers Amter

tilsammen have indlagt henved Halvparten af alle de optagne jydske Patien¬

ter. Aarsagen hertil formenes ikke at ligge i Folkemængden i de respective

Amter, men er upaatvivlelig at søge i Anstaltens Beliggenhed omtrent paa

Grændsen mellem Randers og Aarhuus Amter, hvorved deels Patienttrans¬

porten fra disse i saa høi en Grad lettes, deels selve Anstalten, Patienternes

Behandlingsmaade, Resultaterne af dens Virksomhed og hele Livets Beskaf¬

fenhed i samme er bedre kjendt i de to nævnte Amter end i Provindsens

fjernere Egne. Denne Beliggenhedens Indflydelse paa Søgningen til An¬

stalten fremgaaer endnu tydeligere af nedenstaaende Tabel, hvori hele det

Antal af jydske Patienter, som fra hvert Amt har været optaget i samme

fra 1ste Septbr. 1852 til 30te Juni 1854 3: i de første 22 Maaneder af

dens Virksomhed, er sammenstillet med det Antal Sindssyge, som hvert af

de jydske Amter havde efter den sidste Tælling (cfr. Hübertz: de Sindssyge

i Danmark efter Undersøgelsen 1ste Juli 1847).

Hjørring Amt med .. 8 Patienter 0: 16 pCt.50 Afsindige har indlagt

Aalborg 78 5: 12.810

—Viborg 59 12 o: 20.3*

Randers 2762 5: 43.5

Aarhuus 49 9: 46.923* *
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Skanderborg Amt med 41 Afsindige har indlagt 11 Patienter o: 26.8

—Veile 65 o: 16.911

Ribe 5100 5: 5.

Ringkjøbing 93 8 5: 8.6

6 —Thisted 60 5: 10.

— 121 - 5: 18.4.Hele Jylland 657

Af de 121 indtil 30te Juni d. A. optagne Jyder vare altsaa 102,

eller c. 85 pCt., fra de 7 østlige Amter (Viborg medregnet), og kun 19,

eller c. 15 pCt., fra de 3 vestlige. De 7 østlige Amter have altsaa tilsam¬

men indlagt 5½ Gange saamange Patienter, som de 3 vestlige, uagtet hine

efter Tællingen i 1847 kun havde 404 Sindssyge, altsaa langtfra to Gange

saamange som disse (der havde 253). Randers og Aarhuus Amter allene

have fremdeles tilsammen indlagt 50 af 111 Sindssyge, eller c. 45 pCt.,

de øvrige Amter tilsammen 71 af 546, eller lidt over 13 pCt. Denne Sam¬

menstilling giver Anledning til at antage, at der fra sidstnævnte Deel af

Jylland neppe har været indlagt Fjerdedelen af det Patienttal, som efter An¬

staltens Regulativ vilde have været qvalisiceret til Optagelse i samme.

Anstaltens Patienter ere efter Stand og Stilling:

Behandlede i 18861:Optagne i 18864:

Mandf. Fruent. ialtMandf. Fruent. ialt

44.Geistlig Embedsstand .. 2 , 2 u

1Læger* *  * * * *  * 4 , 11 ,

Embedsmænds Koner eller

Døttre 7 8 84 4
* * * * * u

44Studerende og Candidater * , * * * *

* 1 1Lærerinde 1 1

6 1 7Handelsstand, Fabrikdrivende4n 4**

5 2 7Haandværksstand  2 , 2

Landmænd udenfor Bonde¬

standen, Forstbetjente

3 3 63 3 6(med Familie)*

Personer som leve af deres

1 3 4 1 3 4Midler, Pensionister

Skolelærerstand paa Landef 7 2 29 . I *

11 1 1Søfolk

7 4 117 4 14Gaardmandsfolkmed Familie

3 5 10 15Huusmandsfolk med Familie 5 8
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Arbeidende Klasse i Kjøb¬

stæderne, Sypiger . 2 2 ., 2 2i

Tjenende Klasse paa Landet 9 9 18 16 19 35

11Løsagtige Fruentimmer* * 1 1
*)i

33. 32. 65. 53. 56. 109.

Efter Kjøbstad og Landbefolkning:

Optagne i 18944: Behandlede i 18944

Kjøbstad¬ Kjøbstad¬
LandbefolkningLandbefolkningbefolkning befolkning

ialt

Ikke IkkeIkke Ikke
Jyder Jyder Iyder Iyder

Jyder IyderIyderJyder

5 37733 125 83Mandfolk . i

3 423 321 425 8 2Fruent.

48 9 565 798 3 166

—— ——

845114 25

Efter Ægtestandsforhold:

Behandlede i 18844:Optagne i 18844:

ialtFruent.ialtFruent. Mandf.Mandf.

303818 663620Ugifte

109 3319 2112Gifte

331 122Separerede

53 73 42Enkestand

1096533 5632 53

De Optagnes Alder:

Fyldt 15 Aar .. 1 Mandfolk „ Fruentimmer, ialt 1

—16—20 — . 3 74

21—25 — .. . 8 — 124

526—30 —  3 - 8

331—35 — . , - 3 —

105 —36—40 — . 5 —

— 641—45 —  5 11

546—50 — . 2 - 3 —

3
—51—55 —  2 - 1

—56—60 — 2 - , 2

261—65 — . 2 — er

1Fyldt 66 —  , — 1 —

65.33— 32

ialt

53

56

109
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De Optagnes Sygdomsform ved Indlæggelsen var:

Mani12 Mandfolk 14 Fruentimmer, 26ialt

5 9Melancholi 14

Andre Former 916 25** * *

— 65.33 32

Af de 43 afgaaede Patientervare:

Fuldstændigt helbredede13 Mandfolk 15 Fruentimmer, ialt 28

Væsentlig bedrede 42 2

Hjemtagne af Familien (Alleat an¬ —
1see som uhelbredelige) .. 3 4

7—Døde 3* * * * * .* * * .* * . . * * 4

——22 21 43.

Lægger man til de i 184 helbredede 3, der allerede vare udskrevne

som saadanne inden 1ste April 1853 (jfr. Beretningen for forrige Aar),

saa bliver Totalantallet af de indtil 31te Marts 1854 helbredede 31 Per¬

soner, som udgjør 26,7 pCt. af de indtil det nævnte Tidspunkt optagne

116 Patienter, foruden de 4 Bedrede. Ved Bedømmelsen af dette Resultat

maa imidlertid bemærkes, at det endnu ikke er at betragte som det endelige

Udbytte af Behandlingen for de berørte 116 Patienters Vedkommende, idet

ikke faa af dem ved Udløbet af det Aar, Beretningen omfatter, gave godt

Haab om deres Helbredelse, og dernæst, at en ung Anstalt, hvor mange¬

haande Forhold endnu befinde sig i Udvikling, og faa endnu have erholdt

den Modenhed og Fasthed, som kun Tiden kan give, ikke billigviis kan ven¬

tes at skulle præstere det Samme, som naar en længere Aarrække er hengaaet.

Denne Formening finder ogsaa Bekræftelse i de Erfaringer, som andetsteds

vides at have været gjorte, idet selv Anstalter, som efterhaanden have er¬

hvervet sig en velgrundet Anseelse, i Begyndelsen af deres Virksomhed langt¬

fra have havt samme Resultater at opvise som senere. Saaledes havde tre

af de fornemste tydske Helbredelsesanstalter, hvor Helbredelserne efter et Gjen¬

nemsnit af omtrent en Snees Aar løber op til c. 40 pCt. af de Optagne

i de første to Aar af deres Virksomhed følgende Resultater:

HelbredetOptaget

Siegburg i Rhinpreussen i 1885. 86 Patienter 16 0: 18,60 pCt

— 22 0: 14,56—Sachsenberg i Schwerin i 189,1 ... 151

—21 o. 17,07Winnenthal i Würtemberg i 1895 .. 123

Naar altsaa den jydske Anstalt i de første 19 Maaneder af sin Virk¬

somhed har præsteret over 26 pCt. Helbredelser, turde dette Forhold selv

med hehørigt Hensyn til Daarevæsenets Fremskridt i den Tid som er for¬

løbet siden de ovennævnte Anstalters Anlæg, formeentlig ikke være at ansee

for uheldigt.
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Behandlingens Varighed (denne regnet fra Optagelsen til Afgangen)

har for samtlige 31 Helbredede i Gjennemsnit været 170 Dage for hver. Hos

19 af dem havde Sygdommen kun været tilstede indtil 8 Uger inden Ind¬

læggelsen, hos 12 i længere Tid. For hine var Behandlingens Middelva¬

righed 146, for disse 208 Dage, saa at den gjorte Erfaring synes at be¬

kræfte den Sætning, at Sindssygdommene i Reglen helbredes desto hurtigere,

jo kortere Tid Patienterne have været overladte til sig selv samt Hensigts¬

mæssigheden af de Bestemmelser i Regulativet, der have til Hensigt at paa¬

skynde Patienternes Indlæggelse.

Af de Helbredede vare 26 Iyder og 5 fra Kjøbenhavn og Øerne;

derhos bemærkes, at det endnu ikke er kommet til Anstaltens Kundskab, at

noget Recidiv skulde have fundet Sted blandt de som helbredede Udskrevne.

De 7 Dødsfald skyldtes alle saadanne legemlige Sygdømme, som stode

i væsentlig Sammenhæng med Sindssygdommene, enten som Aarsag eller

som Følge. Sundhedstilstanden i Anstalten var i det Hele god, og selv

medens Cholera i afvigte Sommer herskede saavel i Aarhuus som i lige¬

saa stor Nærhed paa andre Steder sporedes ikke noget Tilfælde hverken

blandt Patienterne eller det øvrige Personale, som kunde antages at hidrøre

fra den epidemiske Indflydelse, saa at Anstalten fuldstændigt har undgaaet

Epidemien.

Det større Antal af Patienter, som i det afvigte Aar har været tilstede

i Anstalten, har i flere Retninger bidraget meget til en ønskelig Udvikling af

Samlivet mellem de Syge. Smaaselskaber i Anledning af en Fødselsdag

eller ved helbredede Patienters Afreise og andre Leiligheder have jevnlig

været arrangerede; Udflugter til Fods i den nærmeste Omegn eller længere

Kjøretoure ligeledes. De selskabelige Sammenkomster mellem begge Kjøn,

som man allerede i Vinteren 18°3 havde begyndt at bringe igang, have

været fortsatte, og der har i det afvigte Aar foruden et Juletræ, hvor om¬

trent 40 Patienter vare tilstede, været afholdt to Baller, hvori ligesaa stort

et Antal har deeltaget, uden at der endnu nogensinde ved saadanne Leilig¬

heder er forefaldet andre Uregelmæssigheder end ialtfald saadanne, som have

kunnet bidrage til at forhøie den muntre Stemning; og Indtrykket af

en saadan Aften har sædvanlig været velgjørende i mere end een Retning.

Overhovedet er nu efterhaanden noget nær hele det til Patienternes Adspre¬

delse og Sysselsættelse bestemte Apparat kommet igang, hvorved der ogsaa i

det daglige Liv har etableret sig en i Reglen god og ofte behagelig Tone.

mellem de roligere Patienter, medens det altid har ladet sig gjøre, behørigt at.

beherske de stridige og urolige Elementer blandt disse og at undgaae alle be¬

tydelige Uheld, uagtet det ikke har manglet paa Individer blandt Patienterne,



897

som kunde behøve al Opmærksomhed. Saaledes har der været flere Patien¬

ter i Anstalten med mere og mindre haardnakket Tendents til Selvmord.

Een har viist mere end almindelig Tilbøielighed til Attentater mod sine Om¬

givelser i sine maniakalske Paroxysmer; og en Anden har gjort et vel ud¬

tænkt Forsøg paa Ildspaasættelse, som dog strandede paa Overopsynets Aar¬

vaagenhed inden det kom til Udførelse.

En af de største Vanskeligheder, Anstalten har havt at overvinde, har

været den, at tilveiebringe et godt Opsyn. Efterhaanden som der ud paa

Sommeren 1853 tilbød sig større Leilighed til Fortjeneste ved Mark= og

Høstarbeide, mistede Anstalten en stor Deel af sit bedste Opsyn, og blev

nødsaget til, af Mangel paa andre, at behjælpe sig med meget utilfredsstil¬

lende Subjecter, et Forhold, der ikke allene lod sig føle som en Ulempe i

den daglige Tjeneste, men ved Leiligheder viste sig betænkeligt nok med Hen¬

syn til Indflydelsen paa Tonen mellem Patienterne og disses indbyrdes

Samliv.

Med Hensyn til Arbeidsvirksomheden bemærkes det, at blandt de i

1884 behandlede 53 Mandfolk kunde 11 (deriblandt 2, hvis Sygdom tem¬

melig hurtigt fik et dødeligt Udfald, og 1, som ankom i de sidste Dage af

Marts) slet ikke, og 8 kun nu og da, og i meget ringe Grad, eller i ganske

kort Tid, sysselsættes, medens 34 temmelig stadigt eller i længere Perioder

af Sygdommen lode sig beskjæftige paa forskjellig Maade. Forsaavidt Aars¬

tiden og deres Forfatning tillod det, anvendtes de ved Have=, Mark=, Vei= og

andet Jordarbeide; en betydelig Deel af den daglige Huusgjerning, saavel i

Patientlocalerne som i Gaardene (f. Ex. Sneekastning) og Udhusene, er ble¬

vet besørget af dem, og den allerstørste Deel af Reparationsarbeidet ved de

mandlige Patienters Beklædning har været udført af en enkelt Patient.

Der har desuden været præsteret af Patienter paa tredie Forpleiningsklasse

adskilligt andet Arbeide, bestaaende i Forfærdigelsen af Fodtøi, Strømper og

Sivmaatter, i Saugning og Hugning af Brænde samt i Tærskning af Korn

Omfanget af det Have=, Mark= og Jordarbeide o. desl., som har været

udført af selve Patienterne, har ikke med Nøiagtighed kunnet beregnes, idet

de sædvanlig have arbeidet sammen med Andre. Det af Patienterne paa

første og anden Forpleiningsklasse udførte Arbeide, saavelsom saadan Have¬

gjerning, der meest har været sat igang for at hindre Patienterne i at være

ledige, saasom hvad der henhører til Blomsterkulturen, Ganges Rivning

o. desl., har der heller ikke været gjort Optegnelser over, hvorimod Gartne¬

ren til Brug ved Beregningen over den Arbeidsfortjeneste, der efter Regu¬

lativets § 26 tilkommer Patienterne af tredie Forpleiningsklasse, har ført

Bog over det af disse præsterede Mark=, Have=, Vei= og andet nødvendigt
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Jordarbeide. Dette Arbeide er da hele Aaret om anslaaet ligt med 662

fulde Arbeidsdage af sædvanlige Arbeidere, saaledes at en Dags Arbeide af

en Patient, der ikke har udrettet meget, ikke er regnet for en heel Dag, men

efter Omstændighederne kun for ⅓ eller ⅓ Dags Arbeide, eller undertiden

endnu mindre. Da ikke alle Patienter paa tredie Forpleiningsklasse have

kunnet anvendes til saadant Arbeide, har der kun været 16 af denne Klas¬

ses Patienter om at præstere de nævnte 662 Arbeidsdage, og der kommer

saaledes i Gjennemsnit noget over 41 fulde Dage paa hver arbeidende Pa¬

tient. Blandt de udførte Arbeider nævnes en i Efteraaret 1853 i en

Strækning af over 200 Favne anlagt Jordvei til Lettelse af Communicatio¬

nen med Aarhuus, samt et meget anseeligt Jordarbeide ved Reguleringen af

et Bækløb.

Paa den qvindelige Afdeling har der blandt de 56 behandlede Fruen¬

timmer været 15, som slet ikke have været til at beskjæftige med nyttigt Ar¬

beide (deriblandt 4, hvis Sygdom temmelig hurtigt fik et dødeligt Udfald);

7 have kun nu og da eller i meget kort Tid kunnet bestille Noget, medens

Antallet af mere eller mindre stadige Arbeidere har udgjort 34. Af dem

af disse, der have været indlagte paa tredie Forpleiningsklasse, har der, for¬

uden væsentlig Assistence ved den indre Huusgjerning i selve Patientlocalerne,

været præsteret ikke ubetydeligt Arbeide bestaaende i Spind, Vævning, Strik¬

ning og Syning.

Disse Arbeider have overensstemmende med Regulativets § 26 været

vederlagte Patienterne med en Betaling, der — som alt i forrige Beretning

bemærket —har været ansat noget lavere end de gængse Priser i Egnen.

Den samlede Arbeidsfortjeneste har saaledes hele Aaret om udgjort:

for Mandfolkene. 194 Rd. 66 ß.* *

for Fruentimmerne 121 — 65—* *

ialt 316 Rd. 35 ß,

hvilket Beløb, forsaavidt det ikke har været forbrugt af Patienterne under

deres Ophold i Anstalten eller er blevet udbetalt de Helbredede ved deres

Udskrivning, foreløbig har været indsat i Aarhuus Sparekasse.

En Sammenstilling af den af de enkelte udgaaede Patienter erhvervede

Arbeidsfortjeneste viser, at Bestemmelserne i Regulativets § 26 virkelig ere

istand til at sikkre Patienterne et i mange Tilfælde stort Gode, idet de un¬

der Sygdommen sammensparede Summer med Hensyn til Patienternes Livs¬

forhold ofte have været anseelige nok til at kunne yde dem en ikke ganske

ringe Hjælp i den første Periode efter deres Hjemkomst, indtil deres Færd

igjen har kunnet forskaffe dem den Tillid, som Sindssygdomme kun altfor

ofte forspilde. Herom har man kunnet overbevise sig i flere Tilfælde, hvor
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Forbindelsen med de Helbredede har ladet sig vedligeholde efter Udskrivnin¬

gen, ligesom det ogsaa er umiskjendeligt, hvormeget Bevidstheden om, ikke

at være ubetinget henviist til Andres Barmhjertighed efter Hjemkomsten, ofte

bidrager til at opretholde Modet og Haabet hos Reconvalescenterne og styrke

deres Selvfølelse.

Finantsministeriet.

udsigt

over den almindelige Enkekasses Status i Aaret fra 1ste

April 1852 til 31te Marts 1853*).

Enkekassens Fond ved Udgangen af det foregaaende Regn¬

4,165,487. 90.skabsaar var (cfr. Dep. Tid. for 1853 S. 539)

Indtægterne i dette Aar have været:

Renterne af samtlige Activer, efter Fradrag af Renterne af

Kassens Gjeld (571,718 Rd. 3 ß.) 165,290. 6.*

Tilsammen 4,330,778.

Udgifterne have været:

Administrations=Omkostninger. 11,051. 6.

Pensioner til afskedigede Embedsmænd og til

Embedsmænds Enker 3,945.

De i Aaret udbetalte Enkepensioner .. 391,030. 51.

Afskrevne uerholdelige Fordringer.. 269. 17.

Annullerede Indskud, imod at Krav paa Pen¬

5,854. 46.sion frafaldes .

ialt Udgift 412,150. 24.

Fondet til 31te Marts 1853, efter Fradrag af Gjælden,

3,918,627. 72.udgjorde altfaa

Fondets Balance er følgende:

Credit.

I. Rentebærende.

a. Offentlige Effecter:

2,050,000.i Indskrivnings=Protokollen

40,5009.i Kongelige Obligationer

1jydsk Creditforenings Obli¬

500.gation

1,000.i Creditkasse=Obligationer

2,092,000.

*) Udsigten for det foregaaende Aar er meddeelt i Dep. Tid, for 1853 S. 539—41.
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b. Indskuds=Obligations=Fordringer, Ka¬

179,123.12.pital og Renter

Panteobligations=Fordringer:C.

1,815,872. 76.Kapital.

3,675. 92.Renter

1,819,548. 72.

4,090,671. 84.

II. Ikke rentehærende.

d. Tilgode hos Pantedebitorer for Tabet ved Species¬

1,357. 39.coursen* *

e. Gageforskud. 1,000.

forf. Forskudsviis udredede Enkepensioner

29,962. 95.1853

61,734. 89.8. Kassebeholdning den 31te Marts 1853

94,055. 31.

Tilsammen 4,184,727. 19.

Debet.

a. Skyldig Refusion til Finantskassen 29,391. 70.*

b. Gjeld til Forskjellige efter Obligationer:

235,987. 48.Kapital* *

resterende Renter 40.

236,027. 48.

680. 21.c. Forskjellige i Kassen indestaaende Deposita
266,099. 43.

Igjen ovennævnte Beholdning 3,918,627. 72.

Enkekassens Fond udgjorde til 31te Marts 1852 . . 4,165,487. 90.

til 31te Marts 1853 . . 3,918,627. 72.

altsaa Fonds=Formindskelse 246,860. 18.

Hvorledes dette Beløb, hvormed Udgiften altsaa har oversteget Indtæg¬

ten, er dækket, vil erfares ved at sammenligne de forskjellige Credit= og De¬

betposter i Balancerne til 31te Marts 1852 (cfr. Dep. Tid. for 1853 S.

540) og til 31te Marts 1853, nemlig:

Credit b. Indskuds=Obligations=Fordringer:

240,981. 69.til 31te Marts 1852

—— 1853179,123. 12.
61,858. 57.

Credit c. Panteobligationsfordringer:

1852 2,325,678. 46.til 31te Marts

1853 1,819,548. 72.

506,129. 70.

Tilsammen 567,988. 31.
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men herfra maa drages de Beløb, hvormed de øvrige Credit¬

poster ere forøgede og Debetposterne formindskede, nemlig:

Credit d, e, f, g, ikke rentebærende:

til 31te Marts 1852 78,515. 74.

1853 94,055. 31.

15,509. 53.

Debet a, b, c udgjorde:

571,718. 3.til 31te Marts 1852

43.266,099.1853

305,618. 56.

321,128. 13.

Igjen ovennævnte 2460. 18.

Antallet af de i Aarets Løb anmeldte opløste Ægte¬
skaber er: Nr. Rd.

formedelst Konernes Død 77.

med et Pensionsbeløb af 7,630.

Middeltal af Konernes Alder 52.48.

formedelst Mændenes Død. . . . . . . . . 164.

med et Pensionsbeløb af 18,585.

Middeltal af de tilkomneEnkers Alder . 56.26.

Antallet af bortdøde Enker 196.* * * . * *

med et Pensionsbeløb af. . 24,912.

Middeltal af Alder 70.15.

Antallet af de Enker, som have indgaaet nyt
Ægteskab * * . . . . . 8.

med et Pensionsbeløb af 1,170.

Middeltal af Alder* . . . . . . 37.38.

Indenrigsministeriet.

Paa Indenrigsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling

har det behaget Hans Majestæt Kongen under 4de Octbr. sidstl. allernaadigst

at resolvere som følger:

„Vi ville, i Henhold til allerhøieste Resolution af 13de Octbr. 1852 *),

*) Denne allerhøieste Resolution lyder saaledes:
„Vi ville allernaadigst have Communalbestyrelsen i Vor Kongelige Residentsstad Kjø¬

benhavn bemyndiget til paa Communens Vegne at optage et Laan af indtil 319 Mil¬
lioner Rigsbantdaler, deels og fornemmelig til Bestridelse af Udgifterne ved en paatænkt
Forbedring af Stadens Vandforsyning, dens offentlige Belysning og Indretningen af
dens Cloakvæsen, deels til flere andre større Foretagender, som kunne antages at fore¬
staae i den nærmeste Fremtid, saavelsom til Berigtigelse af Gjeldsforpligtelser, Commu¬
nen allerede har maattet paatage sig i Anledning af flere saadanne offentlige Arbeider;
og tillade Vi derhos lige allernaadigst, at der for Laanets aarlige Forrentning og Amor¬
tisation (denne bestemt til 1 pCt. af den oprindelige Kapital) maa anvises Sikkerhed i
et tilsvarende Beløb af Byskatterne, navnlig i saadanne, som ere eller maatte blive paa¬
lagte til de communale Indretninger, hvortil Laanet anvendes, samt at dette Beløb af¬
sættes ved det aarlige Budget over Communens Indtægter og Udgifter, for udelukkende
at anvendes i de nævnte Øiemed,— Alt dog saaledes, at Vi allernaadigst forbeholde,
at deels Planen, efter hvilken, og Vilkaarene, hvorunder det omhandlede Laan søges til¬
veiebragt, deels Anvendelsen af samme til Diemed, der ligge udenfor Stadens Vand¬
Belysnings= og Cloakvæsen undergives Vor nærmere allerhøieste Approbation.
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allernaadigst have Staden Kjøbenhavns Communalbestyrelse meddeelt Bemyn¬

digelse til, ved en til den Ende nedsat Comitee, for Stadens Regning at op¬
tage et Laan i Rigsmønt paa indtil 3 Millioner Daler effectiv Kapital og

definitivt at afslutte samme, dog at det saaledes optagende Laan i alle Til¬

fælde skal kunne forrentes og amortiseres ved i et Tidsrum af i det Høieste
50 Aar dertil aarligen at anvende ikke over 150,000 Rd.

Og ville Vi derhos lige allernaadigst:
at det skal staae Communalbestyrelsen frit for at anvende indtil

2,000,000 Rd. Rigsmønt af Laanet til de for Staden approberede nye

Vand= og Gasanlæg, samt indtil 350,000 Rd. til den besluttede Udvidelse

af Bidstrupgaards Hospital for Sindssyge men at der til enhver anden
Anvendelse af Laanet bliver forud at erhverve Vort allerhøieste Samtykke;

at det Beløb af indtil 150,000 Rd., som aarligen udfordres til Laa¬

nets Forrentning og Afdragning, tilveiebringes derved, at der fra Stadens

Vandvæsens og Lygtevæsens Side aarligen udredes en saa stor Qvotadeel

af samme, som svarer til det Beløb, der er eller bliver anvendt paa enhver

af disse to Brancher, og at det tilbageblivende Beløb paa lige Maade for¬
holdsmæssigen fordeles paa de forskjellige communale Brancher, paa hvilke
Laanesummen forøvrigt har fundet Anvendelse, og skulle de enkelte saaledes

fastsatte Bidrag ved Bestemmelsen af det aarlige Budget først og fremmest under
Fastsættelsen af de respective Paalæg tages i Betragtning, og de derved tilveie¬
bragte Indtægter udelukkende anvendes til Laanets Forrentning og Amortisation;

at forsaavidt Laanet anvendes til Gas= og Vandværkerne, begynder

Ligningen paa de disse Værker vedkommende Brancher, naar Værkerne tages
i Brug, og for de øvrige Branchers Vedkommende efterhaanden som den
laante Kapital har fundet Anvendelse, samt at det til den midlertidige For¬

rentning og Amortisation medgaaende Beløb bliver at tillægge Bygnings¬

kapitalen og forskudsviis at udrede af Stadens Kasse; og
at der foruden den Oplysning, som under Communalbudgettets Affat¬

telse derom meddeles, ved hvert Aars Udgang skal til Vort Indenrigsmini¬
sterium skee en særlig detailleret Indberetning om Laanets Forrentning og
Afdragning, som bliver at offentliggjøre i Departementstidenden, og at Til¬

intetgjørelsen af de indfriede Obligationer skal skee i Overværelse af Notarius

publicus og det Fornødne derom bekjendtgjøres i den Berlingske politiske og
Avertissementstidende, samt i Adressecontoirets Efterretninger eller i den
Tidende, der maatte træde i dennes Sted.

Udenrigsministeriet.

Under 22de Octbr. er Kjøbmand Ch. E. de Coninck allerhøist aner¬

som hannoversk Consul i Kjøbenhavn.kjendt
Stadshauptmand N. Bache i Drammen er af den Kongelig Svensk¬

Norske Regjering anerkjendt som Dansk Viceconsul sammesteds.

Ledige Embeder.

Under Finantsministeriet. Amtsforvaltertjenesten for Ringkjøbing

Amtstuedistrikt, hvormed er forbundet en aarlig Gage af 1500 Rd., 800
0)Rd. til Contoirhold, og et Honorar af c. 210 Rd. for Opkrævning af

Bankhæftelsesrenter og Brandhjælpspenge. Contoirudgifterne udgjøre 800 a

1000 Rd. Cautionen er 5000 Rd. Opslaaet vacant den 28de Octbr.
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Toldkassererposten i Glückstadtmed en aarlig Gage af 1600 Rd., og
1200 Rd. aarlig til Contoirhold, samt fri Tjenestebolig. Cautionen andra¬

ger 10,000 Rd. Opslaaet vacan den 28de Octbr.
—

Under Justitsministeriet. Embedet som Herredsfoged og Skriver i
Vinding Herred. Den, der beskikkesi Embedet, skal være pligtig til at finde

sig i de Forandringer med Hensyn til Jurisdictionens Omfang, som maatte

blive bestemte. Opslaaet vacant den 27de Octbr.
Under Indenrigsministeriet. Sysselmandsembedet for Stranda Sys¬

sel inden Islands Vestamt. Aarlig Indtægt c. 350 Rd. Den eventuelle

Sysselmand vil have at underkaste sig Ministeriets Bestemmelse med Hensyn

til paa hvilket Sted i Sysselet han vil have at tage Bopæl. Opslaaet va¬
cant den 30te Octbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som ordi¬

neret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Kjerteminde. Opslaaet va¬
cant den 31te Octbr.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Østerø Sognekald blandt Færøerne. 1) Præsttal, eller Offer, som svares

aarligen med Værdien af et Par Hoser for tvende Communicanter, 220 Rd.

Communicanternes Antal er omtrent 1300. 2) Ved ministerielle Forret¬

ninger 280 Rd. — Disse Indtægter ere i de sidste Aar aarligen aftagne.

3) Uldtiende, som erlægges med 1 Vog Uld for 80 Faar eller Lam, som

slagtes, kan være fra 20 til 40 Voger om Aaret 250 Rd. 4) Smørtiende

eller Kotiende, som erlægges af omtrent 200 Køer aarligen med 3 Pund

Smør pr. Ko, 90 Rd. 5) Fisketiende (saare forskjellig) 80 Rd. 6) Smaa¬

tiende (af Korn, Smaafisk o. s. v.) 80 Rd. 7) Hvaltiende ved indtræffende

Grindefangster 50 Rd., saare uvis, i de sidste Aar ubetydelig. 8) Netto¬

provenuet af Præstegaard og Annexgaard 500 Rd. Annexgaarden bruges

af Præsten, men naar Enke er, tilfalder den hende istedetfor anden Pension.

9)Præstsøid eller Gavesøid (eet Faar eller Lam fra hver Bygd) 40 Rd.

Skatter og Afgifter beløbe sig, efterat Afgifterne til Skolevæsenet ere op¬

hørte, til 24 a 30 Rd. (de ville stige mere og mere).

Nørre=Sundby og Hvorup Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter:

1) Korntienden udgjer c. 15 Tdr. Rug, 35 Tdr. Byg, 29 Tdr. Havre og

2 Rd. Den øvrige Deel af Tienden er henlagt til Aalborg Bispestol, af

hvis Overskud der er tillagt Præsten en aarlig Godtgjørelse af 100 Rd.

2) Qvægtienden udgjør 42 Rd. 3) Offer og Accidentser anslaaes til 500

Rd. 4) Renter af en Legatkapital udgjøre 7 Rd. 11 ß. 5) Refusion for

at forsyne Kirkerne med Brød og Viin ved Commnnionen udgjør 5 Tdr.

Rug og 10 Tdr. Byg. 6) Udbytte af en Bankactie for 189 Rd. 7 ß.

7) Nettoindtægten af Avlingen er angivet at være 300 Rd. — Udgifter:

1) Kgl. Skatter 75 Rd. 2) Communeskatter have været c. 32 Rd. 3)

Expenser ere c. 9 Rd. 4) Renter af den til Indfrielse af Bankhæftelsen

laante Kapital udgjøre 7 Rd. 54 ß. 5) Enkepension svares med 1 Td.

6½4 Skpr. Rug, 3 Tdr. 2 Skpr. Byg, 3 Tdr. 3 Skpr. Havre og 46 Rd.

36 ß. —Præstegaarden, som indløses med 300 Rd., er vel vedligeholdt

og har en smuk lille Have. — En Byggegjeld, stor 559 Rd. 89½9ß., for¬
— Irentes og afdrages med 42 Rd. aarlig. — Ildebrændsel mangler.

Nørre¬Pastoratet ere 4 Skoler; Sogneveien til Hvorup er c. 12 Miil. —

Sundby har et meget bebyrdet Fattigvæsen.
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Sønderhaa og Hørsted Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter:1)

Korntienden af begge Sogne c. 150 Tdr. Byg. 2) Refusion af Gaarden

Koustrup 2 Tdr. Rug og 2 Tdr. Byg. 3) Qvægtiende, forsaavidt den

ikke er indbefattet under Nr. 1, c. 3 Rd. 4) Indtægt af Mensal= og An¬

nexgods 61 Tdr. Byg og 8 Rd. 5) Offer og Accidentser c. 140 Rd.

6) Leie af en Eng i Snedsted 8 Rd. 7) Smaarente c. 3 Tdr. Rug, 12

Lpd. Ost og 12 Ol Æg. 8) Af et Stykke Hedejord, som er overladt

Communen, aarlig 64 6. 9) Bankactieudbytte af 146 Rd. 51 6. 10)

Nettoindtægt af Præstegaarden c. 260 Rd. Den staaer for nyt Hartkorn

8 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. Jorderne bestaae af 65 Tdr. Land Ager

41½ Tdr. Land Eng, hvorpaa aarlig avles c. 40 Læs Hø; 31½ Tdr. Land

Blandingsjord, tjenlig til Opdyrkning; og 32½ Tdr. Land Hede. Gode

og fornødne Tørv haves af Præstegaardens Mose. 11) Rente af Embeds¬

kapital 77 Rd. 1 ß. Med Undtagelse af Vesterhuset, som i indeværende
Aar er af Nyt opført, ere Præstegaardens Bygninger gamle, men vel ved¬

ligeholdte. Indløsningssummen er 500 Rd. — Udgifter: 1) Kgl. Skatter

80 Rd. 2) Expenser 14 Rd. 19 ß. 3) Communeafgifter anslaaede til c.

10 Rd. 4) Byggelaan 600 Rd., at afdrage med 40 Rd. aarlig og for¬

rente med 4 pCt. fra 11te Juni Termin 1855. — Enkepension bliver at udrede.

Befordringer og Afgang.
Under 29de Octbr. er Amtmand i Flensborg Amt F. H. Wolfhagen,

Ridder af Dannebrogen, allernaadigst udnævnt til Kammerherre.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 14de Octbr. er

Sognepræst for Paarup Menighed i Fyens Stift N. Brummer allernaadigst

udnævnt til Consistorialraad. Under 27de s. M. er Adjunct ved Roeskilde

Cathedralskole, Cand. theol. S. Friis allernaadigst beskikket til Stiftsskriver

for Sjællands Stift og Forvalter ved Roeskilde Domkirkes Gods. Under

s. M. er personel Capellan for Eiby og Dalby Menigheder i Sjællands30te

Stift N. J. Friis, efter Ansøgning, paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade.

Under Indenrigsministeriet. Under 22de Octbr. er der allernaa¬

digst tillagt Possementmager i Kjøbenhavn W. T. Sørensen Prædikat af

Hof=Possementmager. Under 27de s. M. er Cancellist under Indenrigs¬

ministeriet M. C. Nielsen allernaadigst beskikket til Fuldmægtig under be¬

meldte Ministerium.

Under Krigsministeriet. Under 9de Octbr. er Underlæge i Armeen,

Dr. med. V. C. Bondesen, Ridder af Dannebrogen, allerhøist udnævnt til

Overlæge paa yngst Gage i Armeen.

Under 13de s. M. er charakteriseret Capitain i Infanteriet F. C. G.

V. Schøller, Ridder af Dannebrogen, sat a la suite i Infanteriet.Under

s. D. er Secondlieutenant af Infanteriets Krigsreserve F. W. v. Holst aller¬

høist beskikket til 1ste Toldassistent i Wilster og som Følge heraf meddeelt

Afsked i Naade af Krigstjenesten.

Under 20de s. M. er efternævnte Officerer af Bornholms Milices In¬

fanteri efter Ansøgning og paa Grund af Alder og Svagelighed meddeelt

Afsked i Naade af Krigstjenesten med Pension, nemlig: Capitain og Com¬

pagnichef C. v. Koefoed, Stabscapitain I. S. v. Dam, og Premierlieute¬

nant C. H. v. Koefoed som Capitain.

Kjøbenyavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Ifølge Indberetning fra Vestindien af 13de October vedblev Choleraen

at rase paa de engelste Øer, hvorimod Sundhedstilstanden paa de danske

Øer var særdeles god. Indtil ult. September var fra St. Croix afskibet

18,275,782 Pund Sukker og 945,170 Gallons Rom. Hermed vare Ud¬

skibningerne for iaar forbi, og de anførte Qvanta maatte ansees for Ud¬

byttet af den tilendebragte Høst, hvortil dog egentlig burde føies hvad der

paa Øen er consumeret, hvilket vanskelig lader sig bestemme. Endnu kunde

ingen Mening haves om den næste Høst; Væxten var langfra saa fremmelig,

som den burde være efter Aarstiden, eller endog som den var forrige Aar

ved samme Tid, og det kunde ikke lades ubemærket, at sidste Aars Høst af

Sukker er c. 3000 Fade mindre, end Man for en Tid gjorde Regning paa.

Den til at stationere i Vestindien bestemte Orlogscorvet Najaden var

den 3die October ankommen til Frederiksteds Rhed.

Justitsministeriet.

Ved en fra Justitsministeriet under 9de Mai d. A. udgaaet Bekjendt¬

gjørelse blev der aabnet en Concurs med Hensyn til Udarbeidelsen af Pla¬

nen til et paatænkt nyt Forbedringshuus i Sjælland, og blev det derhos

tilkjendegivet, at de indkomne Planer vilde blive underkastede Prøvelse af en

i dette Øiemed nedsat Commission, hvis Sammensætning offentlig vilde blive

bekjendtgjort forinden Bedømmelsen foretoges. Efterat Ministeriet i Hen¬

hold til den saaledes udstedte Indbydelse har modtaget Planer fra tre for¬

skjellige Concurrenter, har Ministeriet under 7de Novbr. sidstl. anmodet Over¬
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inspecteuren for Fængelsvæsenet, Etatsraad David, Ridder af Dannebrogen,

Bygningsinspecteur, Professor F. F. Friis, og Byfoged i Helsingør, Ju¬

stitsraad Crone, om at træde sammen i en Commission for at gjennemgaae

de indkomne Planer og derefter afgive Betænkning til Justitsministeriet om,

hvorvidt de egne sig til at lægges til Grund ved Forbedringshusets Opfø¬

relse, samt, i bekræftende Fald, hvilken af dem der bør gives Fortrinet.

Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.

Fra en af Rigets Biskopper er til Kirke= og Underviisnings=Ministeriet

indkommet et Andragende, hvori en Provst har forespurgt om, hvorvidt der,

naar den Omstændighed, at en Kirkeeier har ladet Mangler henstaae uaf¬

hjulpne ved en Kirke, medfører Nødvendigheden af at Provsten med Syns¬

mænd optager et extraordinært Syn, for at kunne meddele den Attest om de

paagjældende Manglers Afhjælpning inden Udløbet af den Kirkeeieren indrøm¬

mede yderligere Frist, som er Betingelse for, at han fritages for i Henhold

til Danske Lovs 2—22—4 at blive sagsøgt, tilkommer Provsten og Syns¬

mændene Godtgjørelse for Synets Optagelse og fri Befordring til samme.

I Gjensvar herpaa har Ministeriet under 20de Octbr. sidstl. tilmeldt

Biskoppen til videre Bekjendtgjørelse, at det ovenberørte extraordinære Syn,

hvis Afholdelse Ministeriet ikkun da fordrer, naar det maa antages, at de

omhandlede Manglers forsvarlige Afhjælpning ikke med tilstrækkelig Sikkerhed

lader sig bedømme af den vedkommende Sognepræst, bør, da den hele Frem¬

gangsmaade bruges i Kirkeeierens Interesse, for at skaffe ham en yderligere

Henstand, uden dog derved at udsætte Kirken for, at de stedsindende Mangler

skulle henstaae uafhjulpne et heelt Aar om paany, afholdes paa Kirkecierens

egen Bekostning. Som Følge heraf maa Kirkeeieren være pligtig til for

dets Optagelse at yde Provsten og Synsmændene en Betaling, der for Først¬

nævntes Vedkommende findes at kunne fastsættes til 2 Rd., og til hver af

de sidstnævnte til 1 Rd. 12 ß., ligesom han bør afgive den fornødne frie

Befordring og følgelig afhente Provsten paa dennes Bopæl, samt ligeledes

hver af Synsmændene, saafremt han ei med dem paa anden Maade kan

affinde sig om deres Befordring til Provstens Bopæl for egen Regning.

Indenrigsministeriet.

I det Valgloven af 16de Juni 1849 vedføiede Regulativ for Kongeri¬

gets Inddeling i=Valgkredse er under Bornholms 2den Valgkreds som en

særlig Valgcommune opført Fæstningen Christiansø, hvilket er skeet i Over¬

ensstemmelse med det, i Henhold til Valgloven for Dannelsen af den ved

allerhøieste Kundgjørelse af 4de April 1848 bebudede Rigsforsamling af



907

7de Juli s. A. §§ 2 og 5, i sin Tid allerhøist approberede Udkast til et

Regulativ for Bornholms Inddeling i Valgdistrikter.

Da Christiansø, der i det Hele sorterer under Marineministeriet, ikke

staaer i nogen communal eller administrativ Forbindelse med Bornholm, blev

der alt ifølge en allerhøieste Resolution af 18de August 1848 for samme

oprettet et særligt Forstanderskab, bestaaende af Præsten og et i Henhold til

Fdgn. 13de August 1841 § 2 nærmere bestemmende Antal valgte Medlem¬

mer, for i Henhold til Valgloven af 7de Juli s. A. §9 at forfatte Listerne

over dem, der som Vælgere vare beretligede til at deeltage i Valgene til den

forestaaende Rigsforsamling, samt for i Overensstemmelse med nysnævnte

Anordnings § 10 at delegere et Medlem til at tage Sæde i den respective

Valgbestyrelse; og dette Forstanderskab har efter Emanationen af Valgloven

af 16de Juni 1849 ligeledes varetaget hvad der i Henhold til denne Lov

vedkommer Valgene til Landsthinget og til Folkethinget.

Opmærksomheden blev imidlertid henledet paa, at den nævnte allerhøieste

Resolution af 18de August 1848 ikke indeholdt Hjemmel for Forstanderska¬

bets Vedbliven, efterat det særegne Øiemed, med Hensyn til hvilket det

blev oprettet, var bortfaldet, og at derfor en ny Ordning af Forholdet vilde

være nødvendig; og de derom førte Forhandlinger have, navnlig med Hen¬

syn til hvad der fra Marineministeriets Side fremkom angaaende en paatænkt

Ordning af Forholdene paa Christiansø derhen, at dens Besætning, med

Undtagelse af Embedsmændene og ganske enkelte af Underklasserne, vilde blive

afløst aarligen, hvorved de Valgberettigedes Antal paa Øen vilde indskrænkes

til meget faa, ført til det Resultat, at der, i Lighed med hvad der ved

allerhøieste Resolution af 30ie Mai 1850 fastsattes for Kyholm under Hol¬

beks Amt (cfr. Dep. Tid. for s. A. S. 1275—76), under 18de August sidstl.

er, paa derom af Indenrigsministeriet allerunderdanigst nedlagt Forestilling,

afgi vet følgende allerhøieste Resolution:

Vi ville allernaadigst, at der for Christiansøes Vedkommende oprettes

en egen Valgbestyrelse, bestaaende af Øens Commandant som Formand,

Præsten og Garnisonsauditeuren, hvilken Bestyrelse vil have at forestaae

Valglisternes Affattelse og iøvrigt at varetage hvad der ifølge Valg¬

loven af 16de Juni 1849 paahviler vedkommende Communalbestyrelser.

I Anledning af en fra en Tiendecommission indkommen Forespørgsel

hvorledes den skulde forholde forholde sig med Hensyn til Eiendommeom,

med Bondeskylds=Hartkorn, af hvilke der af en eller anden Grund hidtil

ikke havde været svaret Tiende eller Vederlag for samme, svarede Indenrigs¬

ministeriet i Skrivelse af 2den Septbr. sidstl., at der ogsaa for disse Eien¬
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domme vil være at bestemme et fast aarligt Tiendevederlag, men at Spørgs¬

maalet om Tiendepligten henhører under Domstolenes Afgjørelse.

Med Hensyn til at Kongetienden for N. N. Sogn tilligemed Fæstegodset

Statskassen er overdragen Brugerne, har Formanden for N. N. Tiende¬af

commission forespurgt, om der i Overensstemmelse med Loven af 14de April

1852 § 14 ogsaa skal fastsættes et Vederlag for denne Tiende, uagtet den,

da det er en Kongetiende, formenes ikke at kunne faae nogen Betydning

for Fremtiden.

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 9de

Septbr. sidstl., at den ommeldte § 14 ubetinget gjælder alle de Tiender,

der eies af Yderne.

I Anledning af et Andragende fra Formanden i en Tiendecommission

om at det maatte tillades Commissionen deels at foretage Granskning og

afsige Kjendelser i September og October Maaneder d. A. i N. N. Sogne i

N. N. Herreder, deels i Efteraarsmaanederne iaar at forsøge paa at tilveie¬

bringe mindelig Forening i Distriktets øvrige Herreder hvorved den lovbe¬

falede Tid i næste Forsommer vilde kunne benyttes udelukkende til Gransk¬

ning og Kjendelsers Afsigelse, svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 9de

Septbr. sidstl., at der ikke havdes Noget imod at Afløsningsforretningerne for

de ovennævnte Sogne foretoges i den nærmest paafølgende Tid, naar samme

kun tilendebragtes inden Udgangen af November Maaned d. A., samt at

Ministeriet bifaldt, at Efteraarsmaanederne iaar benyttedes til at prøve min¬

delig Forening tilveiebragt i Distriktets øvrige Herreder.

I et med vedkommende Amtmands Betænkning indkommet Andra¬

gende havde Formanden for en Tiendecommission forespurgt, deels om

Tiendecommissionen i Henhold til Bestemmelsen i Forordningen af 28de

Januar 1810 § 28 skulde mægle Forlig mellem Parterne eller om den i

ethvert Tilfælde efter Loven af 14de April 1852 skulde fastsætte Vederlaget

ved Kjendelse, uden Hensyn til om Parterne vare villige til at indgaae For¬

ening, deels om Commissionen, naar i et Sogn var approberet Forening

om en af de tre Tiender, og de øvrige Tiender eiedes af Tiendeyderne selv,

men Commissionen fandt, at det ved Forening for den ene Tiende fastsatte

Vederlag ogsaa passende kunde lægges til Grund for Bestemmelsen af Ve¬

derlaget for de andre, da kunde ansætte Vederlaget for de Tiender, som

Yderne selv eiede, overensstemmende med det Vederlag, som ved Forordnin¬

gen var fastsat, eller om Vederlaget i slige Tilfælde skulde bestemmes efter



909

samme specielle Undersøgelse og detaillerede Beregning, som hvor Tienden

eiedes af Andre.

I Anledning heraf svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 29de Juli

sidstl., at hvad det første Spørgsmaal angik, da maatte samme besvares

bekræftende, da Loven af 14de April 1852 ikke har hævet de tidligere Be¬

stemmelser om Forligsmægling i Fdgn. 28de Januar 1810; og med Hensyn

til det andet Spørgsmaal, da blev Vederlaget for den eller de Tiender,

der eiedes af Yderne, ogsaa i det der omspurgte Tilfælde at fastsætte ved

Kjendelse.
—— — — —

En Amtmand havde i Anledning af et til ham indkommet Andragende

begjært Indenrigsministeriets Resolution for, hvorledes der skal forholdes

med Hensyn til Fastsættelsen af et Vederlag for Tienden af Huuslodder, for

hvilke Tiendevederlaget engang er fastsat under Eet med de Gaarde, hvor¬

fra de i sin Tid ere udlagte, saaledes, at Tiendeeierne oppebære det hele

Tiendevederlag hos Gaardmændene, medens disse sidste derimod oppebære

Tienden in natura af Huuslodderne.

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse af 10de

Juni sidstl., at da i saadanne Tilfælde Tienden for Gaardenes hele Tillig¬

gende, Huuslodderne derrunder indbefattede, eengang er bestemt, kan Sagen

ikke vedkomme Tiendecommissionerne. Jøvrigt tilføiede Ministeriet, at det

følger af sig selv, at Tienden efter Udløbet af Aaret 1855 ikke længere kan

svares in natura til Gaardmændene af Huusmændene, der maae kunne fordre

samme converteret til en fast aarlig Afgift efter Forholdet til den Afgift, som

i Tiendevederlag svares af den hele Gaard, og at, naar mindelig Forening

herom ei kan træffes, Sagen henhører under Domstolenes Afgjørelse.

I Anledning af en til Indenrigsministeriet indkommen Forespørgsel, om

der til at anlægge og drive et Kludekradseri ved en af Vandmøllerne ved

N. N. Kjøbstad udfordres Bevilling, svarede Ministeriet i Skrivelse af 16de

Februar sidstl., at forsaavidt Vedkommende ikke attraaer Eneberettigelse eller

andre særlige Begunstigelser, er Bevilling i den omspurgte Henseende unød¬

vendig.

Krigsministeriet.

Under 20de Octbr. sidstl. har Hans Majestæt Kongen, paa Krigsmini¬

steriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling, allerhøist resolveret, at

forhenværende Oberstlieutenant Otto Friedrich Magnus Greve af

Baudissin og forhenværende Major paa Vartpenge Friedrich Detlef
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Wulf v. Wasmer fratages den dem allernaadigst forundte Titel og Rang

som Kammerherrer.

Ordenscapitulet.

Under 25de October har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Jernbaneentrepreneur Samuel Morton Peto til Commandeur af Dannebrogs¬

ordenen.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen benaadet Etatsraad Regnar

Westenholz til Mattrup, Ridder af Dannebrogsordenen, med Dannebrogs¬

mændenes Hæderstegn.

Under 27de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Regnskabsmand Evald Clausen i Harrislev, Regnskabsmand Johann Henrik

Bruhn i Munkvolstrup, Regnskabsmand Hans Henrik Hinrichsen i Dollerup,

og Sandemand Peter Vollertsen i Dollerup, samtlige under Flensborg Amt,

til Dannebrogsmænd.

Under 28de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Sognepræst for Veile og Hornstrup Menigheder i Ribe Stift, Provst Jacob

Lerche Jørgensen til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Graver

ved Kjøbenhavns Assistentskirkegaard Peter Julius Lind til Dannebrogsmand

Under 29de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Præsident for Apellationsretten for Hertugdømmet Slesvig, Kammerherre

Dr. juris Christian Ludvig Ernst Stemann, Commandeur af Dannebrogs¬

ordenen, til Storkors af samme Orden.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Biskop

for Hertugdømmet Slesvig Ulrik Seemann Boesen, Ridder af Dannebrogs¬

ordenen og Dannebrogsmand, til Commandeur af Dannebrogsordenen.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Fabri¬

kant Joachim Renck i Neumünster til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Byfoged i Svaneke og Her¬

redsfoged i Øster Herred paa Bornholm. Opslaaet vacant den 9de Novbr.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Taarnby Sognekald paa Amager. Indtægter: 1) Præstetienden af

Sognets 856 Tdr. 2 Skpr. 2½6 Alb. Hartkorn udgjør c. 490 Tdr. Byg,

hvori en Deel af Qvægtienden er indbefattet. 2) Den øvrige Qvægtiende

kan anslaaes til 14 Tdr. Byg. 3) Refusion af Ladegaardsjorderne 10 Tdr.

Rug. 4) Afgift af 17 Tdr. Land, som ere afhændede fra Kaldet, 16 Tdr.
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Byg; ved Forandring af Eier af de 12 Tdr. Land svares en Recognition

af 3 Tdr. Byg. 5) Godtgjørelse for et Stykke afhændet Havejord 1 Rd.

6) Udbyttet af en Kaldet tilhørendeBankactie paa 500 Rd. 7) Græsning

paa Saltholm til 12 Høveder. 8) Offer og Accidentser c. 800 Rd. 9)

Avlingen, som staaer for Hartkorn efter den nye Matrikul 15 Tdr. 1 Skp.

3 Fdk., udgjør 105 Tdr. Land, hvoraf 55 Tdr. Land er Ager, 32 Tdr.

Land Eng og 18 Tdr. Land Overdrev. — Byrder: 1) Kgl. Skatter og

Landemodsexpenser c. 270 Rd. 2) Afgift til Sognets Skolevæsen 100 Rd.

3) Til Kjøbenhavns Universitet 6 Rd. 54ß. 4) Communeafgifter opgivne

til c. 150 Rd. 5) Renten af et til Bankhæftelsens Indfrielse erholdt Laan
paa 500 Rd. Præstegaarden, som indløses med 500 Rd., er i upaa¬

—klagelig Stand. Paa Embedet hviler en Byggegjeld til Rest 1295 Rd.,

som forrentes med 4 pCt. og afdrages med 70 Rd. om Aaret, og Enke¬

pension til Beløb 89 Tdr. Byg og 83 Rd.

Befordringer og Afgang.

Under 3die Novbr. er Amtmand og første Embedsmand i Schwarzen¬

beck Amt, Kammerjunker Seestern=Pauly, Ridder af Dannebrogen, allernaa¬
digstudnævnt til Kammerherre.

(.
Under Justitsministeriet. Under 25de Septbr. ere Secondlieutenan¬

terne i Kjøbenhavns borgerlige Infanteri P. K. Hansen og A. E. Møller

allernaadigst forfremmede til Premierlieutenanter.Under 2den Novbr. er

det allernaadigst bifaldt, at den for Stempelforvalter i Nationalbanken J. V.

D. Popp under 5te f. M. stedfundne Udnævnelse til Kammerraad maa,

ifølge hans derom indgivne Ansøgning, betragtes som ikke skeet. Under 7de
s. M. er Auditeur i Landetaten, Hofjunker H. R. Scholten allernaadigst be¬

skikket til Byfoged, Notarius publicus og Raadmand i Aarhuus; Byfoged

i Thisted og Herredsfoged i Hillerslev=Hundborg Herreder, Cancelliraad N.

Nellemann til By= og Raadstuskriver samt Raadmand i Aarhuus.
Under Finantsministeriet. Under 3die Novbr. er constitueret Plan¬

teur ved Feldborg Plantage i Jylland L. Jensen allernaadigst beskikket til
Planteur ved bemeldte Plantage.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 7de Novbr. er
Sognepræst for Brahetrolleborg og Krarup Menigheder i Fyens Stift O. C.
Laub allernaadigst udnævnt til Biskop over Viborg Stift; forhenværende
Missionarius ordinalus ved Colonien Julianehaab med, underliggende
Annexer i Grønland H. F. J. H. Vesterboe til Sognepræst for Flade og
Sønderdraaby Menigheder i Aalborg Stift; ordineret Catechet og Første¬
lærer ved Borgerskolen i Viborg A. I. Kaarsberg til Sognepræst for Lem¬
vig og Nørlem Menigheder i Ribe Stift; Cand. theol. H. Ipsen til Præst

ved Garnisonsmenigheden i Citadellet Frederikshavn; forhenværende personel
Capellan for Aalsø og Hoed Menigheder i Aarhuus Stift E. A. Biltziug

til personel Capellan hos Sognepræsten for Christrup og Hornbek Menigheder

i samme Stift P. Worm; constitueret Lærer ved Rønne høiere Realskole,
Cand. phil. R. Th. Hoff til Adjunet ved samme Skole. Under s. D. er

forhenværende Overlærer ved Frederiksborg lærde Skole F. P. I. Dahl al¬

lernaadigst forundt Titel af Professor med Rang efter Rangforordningens
5te Klasse Nr. 8.
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Under Krigsministeriet. Under 30te Octbr. er i den Kgl. Artilleri¬

brigade charaktereriseret Major B. v.Mossin, Ridder af Dannebrogen, aller¬

høist udnævnt til Major, Capitain af2den Klasse C. v. Buntzen, Ridder af

Dannebrogen, forfremmet til Capitain af 1ste Klasse, Premierlieutenant C.

P. F. I. de Coninck udnævnt til Capitain af 2den Klasse med den ham

reserverede Anciennitet af 4de Marts 1850, og Secondlieutenant T. B. v.

Sick udnævnt til Premierlieutenant; Maior P. L. v. Sandholdt er derhos

ansat som Chef for Laboratoriietaten i Kjøbenhavn, og Capitain v. Buntzen

som Chef for 1ste Artilleri=Regiments 8de Batteri. Under s. D. er Pre¬

mierlieutenant i Infanteriet H. F. v. Wedelfeldt, Ridder af Dannebrogen,

der er ansat som Skoleofficeer og Lærer ved det Kongelige Landcadet¬

corps, sat a la suite i Infanteriet fra 1ste Novbr. d. A. at regne.

Under s. D. er, ifølge de ved det Kongelige Landeadetcorps nu afholdte

Examina, allerhøist resolveret følgende Afgang og Ansættelse ved Corp¬

set fra den 1ste Novbr. d. A. at regne, nemlig: Repetenterne, Second¬

lieutenanterne i Infanteriet F. P. A. W. v. Tobiesen, C. H. F. R. v.

Baumann, C. L. F. v. Berg, A. S. F. C. v. Kellner og E. la Cour af¬

gaae fra Corpset til Tjeneste ved Armeen; virkelig Cadet C. v. Krarup
udnævnes til Secondlieutenant i Infanteriet med Anciennitet fra 31te Octbr.

1850, efter Secondlieutenant i Infanteriet v. Bruhn; efternævnte Cadetter

udnævnes til Secondlieutenanter med Anciennitet fra 1ste Novbr. 1853, nemlig:

N. H. C. v. Hoffmeyer i Infanteriet, A. L. v. Baadsgaard og W. J. R.

v. Baumann, begge i Cavalleriet, L. v. Gerlach i Infanteriet, J. I. v.

Hartnack i Cavalleriet, C. E. P. T. v. Fischer i Infanteriet, F. C. v. Jür¬

gensen i Cavalleriet, F. C. C. F. v. Baggesen og C. E. v. Lohse, begge i

Infanteriet, S. T. v. Varner i Cavalleriet, H. F. S. v. Benzon og C. N.

v. Hansen, begge i Infanteriet, T. S. v. Hansen i Cavalleriet, M. A. v.

Karmark og I. G. E. W. v. Ørum, begge i Infanteriet, E. D. v. Ell¬

brecht og H. G. G. v. Schøller, begge i Cavalleriet, C. J. U. W. v. Bül¬

mann, F. W. F. v. Alstrøm og J. v. Jessen, alle i Infanteriet; af for¬

nævnte Officerer ansættes v. Benzon, v. Karmark, v. Ørum, v. Bülmann,

og v. Alstrøm til at forrette Repetenttjeneste ved Corpset som virkelige

Cadetter ansættes Repetenterne M. A. v. Karmark og F. W. F. v. Alstrøm

samt Aspiranterne F. E. Grüner, A. H. W. Thestrup og E. Kauffmann;

som Cadetter uden Gage ansættes Aspiranterne E. A. A. Marcussen, F.

Beyer, C. A. I. Hansen, C. Søltoft, J. F. V. Wessel, W. M. Eggers,

G. E. T. Kohl og H. L. C. Dreyer; Cadet uden Gage W. M. Eggers
ansættes indtil videre i virkeligt Cadetnummer. Under s. D. er ved Born¬

holms Milices Infanteri og Jægercompa, ni Premierlieutenant E. v. Sonne

allerhøist udnævnt til Capitain og Compagnichef, Premierlieutenant H. v.

Koefoed til Stabscapitain, Secondlieutenanterne I. B. v. Westh, H. P. v.

Dam og A. v. Ipsen til Secondlieutenanter, samt ere Secondlieutenanterne

a la suite J. F. v. Rømer, H. M. v. Hansen og A. M. v. Thuleborg

indtraadte i Secondlieutenants Nummer, Lieutenant ved Borgercompagnierne

F. C. I. Sørensen allerhøist udnævnt til Secondlieutenant a la suite ved

Infanteriet, og Corporal ved Borgercompagnierne H. P. G. Wichmann til

Lieutenant ved bemeldte Compagnier.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Da Geheimeconferentsraad Bardenfleth ved Indberetning til Inden¬

rigsministeriet har nedlagt sit Mandat som Landsthingsmand for 6te Lands¬

thingskreds, er der under 15de Novbr. sidstl. truffet Foranstaltning til Val¬

get af en ny Landsthingsmand i den Udtraadtes Sted.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde Formanden

for en Tiendecommission begjært sig Ministeriets Resolution meddeelt med

Hensyn til følgende af ham opkastede Spørgsmaal angaaende Forstaaelsen af

Lov af 14de April 1852 indeholdende nogle nærmere Bestemmelser om Korn¬

tiendens Forandring fra Ydelse i Kjærven til faste aarlige Afgifter:

1. Naar den en enkelt Tiendeyder tilhørende Eiendom i den nye Ma¬

trikul er inddeelt i flere Nummere, hvert med sit særskilte Hartkorn, og der

af disse Nummere findes nogle, hvortil allene hører Græsninger, Tørvemoser,

Skove og deslige Jorder, hvoraf ingen Tiende svares, men hvis Hartkorn

desuagtet er tiendepligtigt, skal da det Qvantum Korn, som ifølge Tiende¬

commissionens Kjendelse bliver at svare af Eiendommens tiendepligtige Jord,

fordeles saavel paa det Hartkorn, hvortil det tiendepligtige Areal henhører,

som paa det Hartkorn, hvortil ingen tiendepligtig Jord findes, eller skal

Tiendevederlaget allene fordeles paa det Hartkorn, hvortil den tiendepligtige

Jord hører?

2. Naar Konge= eller Kirketienden eller begge disse Tiender ere ind¬

befattede i den Afgift, som en Jordbruger efter sit Fæstebrev eller Arvefæste¬

skjøde skal svare til Gods= eller Herlighedseieren, uden at der er givet nogen
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Vestemmelse for, hvor stor en Deel af Afgiften Tienden udgjør, skal Tiende¬

commissionen da ogsaa ved sin Forretning i det paagjældende Sogn tage

Bestemmelse om Vederlaget for bemeldte Tiender af en saadan Eiendom?

3. Naar Vederlaget for de Korntiender der eies af vedkommende

Ydere, i Henhold til Lovens §14 bliver at fastsætte, skal samme da ansæt¬

tes til Korn i Skjeppen eller til at betales med Penge efter hvert Aars

Kapitelstaxt?

I denne Anledning anmodede Ministeriet i Skrivelse af 21de October

sidstl. vedkommende Amtmand om at meddele Andrageren følgende Svar

paa bemeldte Spørgsmaal:

ad 1. Ligesom den Omstændighed, at en Eiendom i Matrikulen er

anført under flere Nummere, hvert med sit særskilte Hartkorn, ikke ubetinget

og allermindst naar de ere behæftede med en samlet Gammelskat, medfører,

at disse Nummere kunne betragtes og behandles som særskilte Eiendomme,

saaledes skjønnes denne Omstændighed heller ikke at kunne komme i Betragt¬

ning ved Tiendevederlagets Fastsættelse ved hvilken derimod al den tiende¬

pligtige Jord, en Tiendeyder er i Besiddelse af og driver under eet samlet

Brug, ogsaa bør betragtes og behandles som een samlet Eiendom, uden

at der i Almindelighed kan være Anledning for Tiendecommissionen til at

fordele en saadan Eiendoms fulde Tiendevederlag paa de flere Matrikulnum¬

mere, hvoraf den bestaaer. Bestaae enkelte af disse Matrikulnummere allene

af Eng, Græsning eller deslige, da kan Sædproductionen vistnok allene be¬

regnes af den øvrige Agerjord, men da Eng= og Græsningsjorderne dog

maae betragtes som Hjælpemidler til en større Production af Agerjorden,

komme de forsaavidt ogsaa i Betragtning til Vederlagets høiere Ansæstelse,

og saafremt der derfor af en eller anden Grund skulde foretages en Forde¬

ling af Vederlaget, maatte denne upaalvivlelig indbefatte samtlige de Jorder,

der havde bidräget til at dette naaede den ved Commissionens Kjendelse

fastsatte Størrelse.

ad 2. Da den Bestemmelse af Tiendevederlaget, som i det heromhand¬

lede Tilfælde finder Sted, kun kan betragtes som temporær, idet den nød¬

vendigviis bortfalder, naar Fæsteeiendommen overgaaer til Selveiendom eller

Fæstet ved Fæsterens og hans eventuelle Enkes Død ophører, eller paa den

anden Side naar Arvefæsteren ved at indløse Arvefæsteafgiften med en

Kapital tilkjøber sig Eiendommen til fuld Selveiendom eller omvendt Her¬

lighedseieren udloser Arvefæsteren, og i begge Tilfælde Arvefæsteafgiften ud¬

slettes af Pantebogen, saa hører den Tiende, hvoraf Vederlaget paa saadan

Maade svares, ligefrem ind under Bestemmelserne i Lovens §§ 1 og 4 og
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bliver saaledes ogsaa at medtage ved Commissionens Forretning i det paa¬

gjældende Sogn.

ad 3. Tiendecommissionen vil i Overensstemmelse med Fdgn. af 8de

Januar 1810 § 28, 2 F., og Plakaten af 17de Juni 1812 § 6 have at

overlade vedkommende Yder Valget mellem de der nævnte Ansættelsesmaader.

I Anledning af en fra Formanden for Gaardmandshoveriets Afløs¬

ning i N. N. Landsthingskreds indkommen Forespørgsel om, hvorvidt noget

Arbeide, som en Gaardmand ved et til en Huusmand udstedt Fæstebrev paa

3 Tdr. Land af hans Gaards Tilliggende havde forpligtet sig til at præstere

til denne, i Henhold til Loven af 4de Juli 1850 om Afløsning af det

Gaarde og Boelssteder paahvilende Hoveri og lignende Pligtarbeide kunde

fordres afløst ved Afløsningsmændenes Mellemkomst, svarede Indenrigsmini¬

steriet i Skrivelse af 7de Octbr. sidstl., at det vel efter den til Grund for

fornævnte Lov liggende Hensigt og Ordlydendet af sammes Inskription maatte

være tilbøieligt til at antage, at det omhandlede Arbeide fra Eieren til Leie¬

ren ikke retteligen kunde fordres afløst paa den af den paagjældende Huus¬

mand begjærte, i Loven af 4de Juli 1850 ommeldte Maade, men at dette

Spørgsmaal iøvrigt henhørte under Domstolenes Afgjørelse og at derfor,

saafremt Huusmanden insisterede paa sin Begjæring, Formanden ikke vilde

kunne vægre sig ved foreløbig at tage Sagen under Behandling, men da

havde, naar Arbeidets Værdi var fastsat, og Parterne ikke kunde forenes om

i det Hele at undergive Sagen Afløsningsmændenes Kjendelse, i Overens¬

stemmelse med Lovens § 7 at henvise samme til Domstolenes Afgjørelse.

I Anledning af et Andragende, hvori Formanden for et Tiendecommis¬

sions=Distrikt begjærte sig Resolution meddeelt for hvorvidt der i Tiden

mellem St. Hansdag og St. Mortensdag lovmedholdelig kunde afholdes

nogen Afløsningsforretning, og hvorvidt Tiendeaflesning skulde finde Sted

for Huusmændenes Vedkommende, svarede Indenrigsministeriet i Skrivelse

af 2den Septbr. sidstl., at der intet var tilhinder for, at Afløsningsforret¬

ninger foretoges hele Aaret igjennem, naar det kun iagttoges, at Forligef

eller Kjendelsen i Overensstemmelse med Fdgn. af 8de Januar 1810 3ti¬

først traadte i Kraft det næstfølgende Aar, og at hvad angik det opkastede

Srørgsmaal om Huusjorder da skulde Tienden af alle Huses Jordtillæg,

der anvendtes til Dyrkning af tiendepligtig Sæd, fastsættes til faste aarlige

Afgifter i Henhold til Loven af 14de April 1852, hvad der ogsaa gjaldt

om Præstetienden, uanseet at samme fortiden ydedes med Høstdage.



916

I Anledning af en af N. N. Sogneforstanderskab indgiven Forespørgsel,

om det kan vægre sig ved at modtage Breve fra Private eller fra offentlige

Autoriteter naar de hverken ere frankerede eller attesterede eller betegnede

som Fattigsager eller forsynede med Vedkommendes Segl eller Paaskrift, sva¬

rede Ministerict i Skrivelse af 27de Mai sidstl., at det med vedkommende

Amtmand var enigt i, at Forstanderskabet ikke uden Ansvar vilde kunne til¬

bagevise saadanne Breve, men at det derimod maatte ansees berettiget til at

søge sin Regres til Portoudgiftens Erstatning hos Afsenderne i de Tilfælde,

hvor Brevets ufrankerede Affendelse har været uhjemlet.

Under 20de Mai d. A. har Indenrigsministeriet ladet udgaae følgende

Circulære til samtlige Amtmænd¬

Da vedkommende Tiendecommission ikke kan undlade at tage en Tiende

under Behandling til Afløsning i Henhold til Loven af 14de April 1852

fordi der om samme er indgaaet og til Kirke= og Underviisnings=Ministe¬

riets Apprebation indsendt en mindelig Forening, eftersom den nævnte Lovs

§ 9 kun tillægger saadanne Foreninger Gyldighed, naar der paa samme er

erhvervet Approbation, førend Commissionen i Henhold til den for Afløs¬

ningsforretningerne lagte Plan har begyndt sin Virksomhed i det paagjæl¬

dende Sogn, og det saaledes vil kunne indtræffe, at Commissionen i et en¬

kelt Tilfælde kan komme til at behandle og paakjende en Tiendesag, med

Hensyn til hvilken en indgaaet Forening allerede i Mellemtiden af Kirke= og

Underviisnings=Ministeriet er confirmeret, har bemeldte Ministerium, for saa¬

vidt muligt at undgaae denne Inconvenients, erklæret sig villigt til, naar

vedkommende Tiendecommission vil underrette samme om til hvilke Tider den

agter at foretage Forretningerne i de forskjellige Sogne, at lade sig det være

magtpaaliggende forlods at fremme de paagjældende til samme da indsendte

Tiendeforeninger til Afgjørelse ved allerhøieste Confirmation. Skulde imid¬

lertid desuagtet ovenmeldte Tilfælde indtræde, maa man med det nævnte

Ministerium antage, at Commissionens Bestemmelse maa være den afgjørende.

Hvilket man ikke skulde undlade tjenstlig at meddele Hr. (Tit.) til be¬

hagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse for Amtets Tiende¬

commissioner.

Finantsministeriet.

Under 13de Novbr. sidstl. er af Finantsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse angaaende forskjellige Portofriheden vedkommende

Forhold:

Da det har viist sig, at de angaaende Postforsendelsen af Umyndiges

Midler, offentlige Stiftelsers Midler og Skiftemidler, saavelsom angaaende
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Privates Andragender til Ministerierne, med eller uden Værdi=Forsendelser

m. m., givne Bestemmelser ikke af alle Vedkommende nøiagtigen opfattes eller

overholdes finder Finantsministeriet sig herved foranlediget til at indstjærpe

Følgende:

1. Den Kongelige Resolution af 30te October 1795 hjemler ingen Porto¬

frihed for den Brevvexling, som føres mellem Finantsministeriet og

vedkommende Øvrigheder samt Overformynderier angaaende Umyndiges

Midlers Indtagelse, Forrentning og Tilbagebetaling af den Kongelige

Kasse, eller for de for deslige Midler udstedte Obligationers Forsen¬

delse fra og til Finantsministeriet, ligesom ei heller for Forsendelsen af

Statspapirer, der indsendes til Notering, som henhørende under Over¬

formynderierne eller som forsynede med Amternes Prohibitivpaategning.

Allerhøistbemeldte Resolution tilsteder meget mere kun portofri Forsen¬

delse af Regnskaberne for de Umyndiges Midler og af Correspondencen

vedkommende de til samme henhørende Antegnelsers Besvarelse m. m.,

ligesom og for den Brevvexling, der i Anledning af deslige Sager

saavelsom af alle andre Sager maatte finde Sted mellem Ministerierne

og Overøvrighederne, naar Sagerne fra disse sidste indgaae med Be¬

tænkning.

2. Skifteretter og Skifteforvaltere, samt Bestyrere af offentlige Stiftelsers

Midler ere ifølge Anordningerne ikke berettigede til portofri Forsen¬

delse af de af dem bestyrede Midler eller af den derved foranledigede

Correspondence.

3. Det er følgelig ulovmedholdeligt, naar der fra Overformynderier, Skifte¬

retter, Skifteforvaltere o. d. skee Indsendelser gjennem Overøvrig¬

hederne, i det Øiemed derved at bevirke den paagjældende Sags porto¬

frie Forsendelse.

4. Ifølge Loven af 11te Marts 1851 § 8 Nr. 2 skulle Forsendelser fra

Private til Autoriteterne angaaende deres Embedsanliggender være

frankerede, medmindre Afsenderen under sin egenhændige Underskrift

paa Udsiden har paategnet, at Indholdet allene angaaer befalet Be

retning eller afæsket Erklæring. Derimod skulle Forsendelser fra Auto¬

riteterne til Private afgaae i Porto, forsaavidt de ikke angaae befale

Beretning eller afæsket Erklæring.

Idet Ministeriet bringer Foranstaaende til offentlig Kundskab, maa

det slutteligen have alle Autoriteter opfordrede til nøie at paasee, at enhver

indkommen ufrankeret Forsendelse, som ifølge Portolovgivningen ikke kan til¬

komme Portofrihed, bliver Vedkommende remitteret i Porto, for paany at

indsendes paa befalet Maade.
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Justitsministeriet.
Under 15de Novbr. sidstl. er der meddeelt Exam. juris R. C. Mel¬

Tilladelse til at procedere paa Prøve ved Underretterne i Kjøbenhavnsdola

med Forpligtelse til at ansees boende ved bemeldte Amts nordre ogAmt,

sondre samt Amager Birkers Thingsted.

Under 13de Novbr. sidstl. er af Justitsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse:

Følgende Lande, Stæder og Øer, blive efter de sidste hertil indkomne

officielle Beretninger indtil videre at ansee for smittede af den orientalske Pest:

e)a) Tripolis. b) Alexandria. 0) Damiette. d) Constantinopel.

Tunis. 1 Marocco. 8) Smyrna. h) Øen Candia.

For mistænkte med Hensyn til den orientalske Pest ansees:

a) Alle tyrkiske og græske Havne, med Undtagelse af de som smittede foranførte.

h) Det Afrikanske Barbaries øvrige Havne og Stæder.

Ligeledes bekjendtgjøres i Henhold til Loven af 10de Marts 1852 § 3,

at ifølge de sidste hertil indkomne officielle Beretninger ere indtil videre at

ansee for smittede af den gule Feber:

Staden Maracaibo i Republiken Venezuela.a)

h) Staden Bahia i Brasilien.

c) Stæderne Galveston, New=Orleans, Savannah og Charleston i de for¬
enede nordamerikanske Stater.

—

Ledige Embeder.
Under Finantsministeriet. Postmesterembedet i Uetersen. Gage 600

Rd. og til Contoirhold 300 Rd. aarlig; for Oppebørslerne stilles Sikker¬

af 1700 Rd. i anordningsmæssige Effecter.hed
C

Under Justitsministeriet. Embedet som Byskriver i Thisted og Her¬
redsskriver i Hillerslev=HundborgHereder. Embedets Indtægter (incl. Copi¬

penge) have efter Gjennemsnit af de 5 Aar fra 1849 til 1853 udgjort noget

over 2200 Rd. Udgifterne til Contoirhold opgives til 450 Rd. aarlig. Jøv¬

rigt bemærkes, at Indtægterne, naar Aaret 1853, i hvilket de have beløbet
c. 3100 Rd., ikke medtages, kun have udgjort neppe 2000 Rd., i Aarene

1849 og 1850 endog kun 15 a 1600 Rd. Opslaaet vacant den 11te Octbr.
4

Under hrigsministeriet. Postmesterembedet i Preetz er ledigt og kan

ansøges af Officerer i Armeen.Med samme er forbunden en aarlig Gage af

1200 Rd., og til Contoirhold 700 Rd., og har Postmesteren for de med

Embedet forbundne Oppebørsler forinden dettes Tiltrædelse at stille en Sik¬

kerhed af 3300 Rd. i anordningsmæssige Effecter.

—
Befordringer og Afgang.

Under Rirke= og Underviisnings=Miinisteriet. Under 8de Novbr. er

Catechet ved Holmens Menighed i Kjøbenhavn og Overlærer ved Søetatens

Drengeskoler H. Paludan allernaadigst beskikket til Sognepræst for Hurup
Menighed i Aalborg Stift; forhenværende personel Capellan C. C W. Møller

til residerende Capellan for Bjerregrav, Aalum og Tanum Menigheder i Vi¬

borg Stift, med Forpligtelse til tillige at forestaae Førstelærer=Embedet i

Berregrav Sogu.
Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariemenisiivenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 25'“ TovemberN66. 1854.

Ander 20de November sidstl. er igjennem Indenrigsministeriet udkommet

følgende Aabent Brev om at Folkethinget atter skal samles den 18de

December 1851:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt for alle Vore kjære og troe Undersaatter, at Vi allernaadigst

have besluttet at Folkethinget atter skal samles Mandagen den 18de

December næstkommende.

I dette Øiemed befale Vi herved samtlige Medlemmer af Folkethinget

paa den nævnte Dag, Middag Kl. 12, at indfinde sig paa Vort Slot

Christiansborg udi Vor Residentsstad Kjøbenhavn.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Blandede Efterretninger.

Krigsministeriet.

Med Henhold til § 38 i Fdgn. af 8de Juli 1840, angaaende det

offentlige Kasse= og Regnskabsvæsen i Almindelighed, har Krigsministeriet

under 16de Novbr. d. A. afgivet allerunderdanigst Beretning om, hvorledes

Revisionen af de til Samme aflagte Regnskaber er fremmet i det senest for¬

løbne Revisionsaar 1853—54. Over Revisionens Status ved Udgangen

af bemeldte Revisionsaar er deri meddeelt følgende Forklaring:

Ved Udgangen af Revisionsaaret 1852 — 53 beroede endnu fra tidli¬

gere Revisionsaar:
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* * * * .
paa Revision

* *Notaternes Besvarelse

Revisors Vedtegning til de besvarede Notater

Decision
* *

Mangelsposternes Berigtigelse.. . .

tilsammen

der vedkom efternævnte Regnskabsterminer, nemlig.

28.Aaret 1847 og tidligere Aar

— 82.1848

— 106.1849 * ** * * *

71.1ste Qvartal 1850.

115.Aaret 1850—51

—
113.1851—52

515.ex

Til disse Regnskaber ere der i Revisionsaaret 1853

—54 endnu komne følgende for nedenanførte) Regn¬

skabsterminer:

5.for Aaret 1849 *

—1ste Qvartal 1850. 2.* * *

Aaret 1850—51 4.* *

1851—52 8.* *

1852—53  . . . . 154.

saa at det hele Antal Regnskaber, der forelaae til Be¬

handling i bemeldte Revisionsaar, androg
* *

hvoraf ere endeligen afgjorte i Aarets Løb 194 Regnska¬

ber, der vedkomme følgende Regnskabsterminer, nemlig:

Aaret 1847 og tidligere Aar . 23.

1848 31.

— 1849 23.

1ste Qvartal 1850 7.

Aaret 1850—51 19.

— 1851—52 38.

1852—53 53.

Der ere altsaa til indeværende Revisionsaar 1853—54

overgaaede fra det senest forløbne Revisionsaar som endnu

ikke fuldstændigen berigtigede

hvoraf beroende:

*376 Regnskaber

42

25

23

49

515 Regnskaber,

173 —

688 Regnskaber

—194

494 Regnskaber



923

a. paa Reviston. . . . . . . . 293.

nemlig:

for Aaret 1849 .  . . .. 59.

— 1ste Qvartal 1850 45.

— Aaret 1850—51 82.

1851—52 69.* *

— 1852—53 . 38.

er 293.

b. paa Notaternes Besvarelse .. 90.

nemlig

for Aaret 1847 og tidligere Aar. 2.

— — 1848 4.

for Aaret 1849 16.* *

— 1ste Qvartal 1850 12.

— Aaret 1850—51 12.

— 1851—52 14.

— — 1852—53 33.

er 90.

c. paa Revisors Vedtegning til de besvarede

Notater . . . . . . . 58.

nemlig.

13.1848for Aaret

— 10.1849 . *

— 7.1ste Qvartal 1850.

3.Aaret 1850—51

—
2.1851—52

—1852—53. 23.

er 58.

d. paa Decision . . . . . . . . . 6.

nemlig:

for Aaret 1848. 5.

— 1850—51  . 1.
—— —

er 6.

e. paa Mangelsposternes Berigtigelse. . . 47.

nemlig:

494 Regnskaber

494 Regnskaber
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494 Regnskaber

3.
*

for Aaret 1847

— 29.1848

3.1819 .

—1ste Qvartal 1850. 2.

Aaret 1850—51 2.*

1851—52 1.

7.— 1852—53*
* — — —

er 47.

der tilsammen udgjøre de ovenanførte 494 Regnskaber.

Til yderligere Oplysning ved denne summariske Oversigt har Ministe¬

riet derhos bemærket angaaende:

1. De i Aarets Løb endeligen afgjorte Regnskaber. Disses

Antal er 194, og da samme i det foregaaende Revisionsaar 1852 — 53

androg 168, saa have i sidstafvigte Revistonsaar kun 26 Regnskaber flere

fundet endelig Afgjørelse. Der maa imidlertid i saa Henseende gjøres For¬

skjel mellem de ældre Regnskaber indtil den 31te Marts 1852, hvis Revi¬

sion specielt har været Gjenstand for Forhandlinger med Rigsdagen, og hvortil

det for sidstafvigte Revisionsaar extraordinært bevilgede Tilskud af 10,000 Rd.

nærmest var bestemt, og de nyere Regnskaber for Finantsaaret 1852—53.

Ved Behandlingen af sidsinævnte Regnskaber er der nemlig fremstaaet flere

Vanskeligheder, som have forhindret, at de ere blevne fremmede saameget som

ønskeligt til endelig Afgjørelse, uagtet de ved Aarets Udgang stedfundne Re¬
stancer dog ikke ere af videre Betydenhed, end at vedkommende Revisor, efter

hans derom afgivne Erklæring, er overbeviist om i Løbet af indeværende Re¬

visionsaar at kunne erholde samme oparbeidede i Forbindelse med Behand¬

lingen af Regnskaberne for Finantsaaret 1853—54. Naar man altsaa fra

de 194 Regnskaber, som i det Hele have fundet endelig Afgjørelse, drager

de Finantsaaret 1852—53 vedkommende 53 Regnskaber, saa have altsaa af

de ældre Regnskaber i det sidstafvigte Aar fundet endelig Afgjørelse ikke min¬

dre end 141 Regnskaber, hvilket er over ⅓ af de ved Aarets Begyndelse

henstaaende ældre Regnskaber.

2. Depaa Revision beroende Regnskaber. Bemeldte Regn¬

skaber udgjorde ved Revisionsaarets Begyndelse 376 og ved dets Udgang

293, hvisaarsag disses Antal i Aarets Løb er blevet formindsket med 83.

Antallet af de i det Hele reviderede Regnskaber er derhos 256, eller 70

Regnskaber flere end i det foregaaende Revisionsaar 1852—53. Af de ved

sidstafvigte Revisionsaars Udgang paa Revision beroende 293 Regnskaber
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henhøre tillige kun 255 til de ældre Regnskaber og 38 til Finantsaaret

1852—53. Da der nu ved Revisionsaarets Begyndelse beroede 376 ældre

Regnskaber paa Revision, saa er disses Antal altsaa formindsket med 121.

hvilket næsten er 14. Og hvad angaaer Regnskaberne for Finantsaaret

1852—53, saa har vedkommende Revisor derhos erklæret, at af de for

dette Aars Vedkommende paa Revision beroende 38 Regnskaber ere 34

deels foreløbigen gjennemgaaede og deels saa fuldstændigen reviderede, at de

i samme allerede udfærdigede Notater kun mangle det sidste Gjennemsyn for

derefter at kunne afsendes til Besvarelse.

3. De paa Notaternes Besvarelse beroende Regnskaber.

Antallet af disse Regnskaber er i det sidstafvigte Aar steget fra 42 til 90,

hvilket er en Følge af det større Antal Regnskaber, hvis Revision er tilende¬

bragt. Tillige er denne større Restance specielt foranlediget derved, at da

man har holdt det for vigtigst, særligen at paaskynde Revisionen af Regn¬

skaberne fra de under Krigen bestaaede men senere opløste Troppeafdelinger¬

saa have flere af de ved disse Afdelinger ansatte Regnskabsførere modtaget

til Besvarelse omtrent samtidigen Notaterne i 3 a 4 Regnskaber.

4. De paa Revisors Vedtegninger til de besvarede No¬

tater beroende Regnskaber. Disses Antal er ligeledes i sidstafvigte

Revisionsaar steget fra 25 til 58 eller med 33 Regnskaber, og er denne

Tilbagegang hovedsageligen fremkaldt derved, at Revisorerne have troet for¬

trinsviis at burde fremme den egentlige Revision. Som ovenfor bemærket

var Revisionen af Regnskaberne for Finantsaaret 1852 — 53 ogsaa bleven

noget forsinket, og ere de besvarede Notater desaarsag først retournerede i

Slutningen af sidstnævnte Revisionsaar.

5. De paa Decision beroende Regnskaber. Paa dette Sta¬

dium beroede ved sidstafvigte Aars Udgang kun 6 Regnskaber, og da disses

Antal ved Udgangen af det foregaaende Aar udgjorde 23, er sammes Antal

altsaa i Aarets Løb formindsket med 17.

6. De paa Mangelsposternes Berigtigelse beroende Regn¬

skaber. Antallet af disse Regnskaber var ved Udgangen af sidstasvigte Re¬

visionsaar 2 færre end ved Udgangen af det foregaaende Revisionsaar

1852—53, nemlig 47 istedetfor 49, uagtet man med Føie kunde forvente,

at disses Antal vilde stige i Forhold til det større Antal Regnskaber, der

havde været Gjenstand for Revisionsbehandling.

Ministeriet har saaledes udtalt den allerunderdanigste Formening, at

Revisionen af de til Samme aflagte Regnskaber er i sidstafvigte Revisionsaar

fremmet paa en tilfredsstillende Maade, og at det Maal, som man ved Aarets

Begyndelse havde stillet sig, i det Væsentlige er naaet. Som bemærket i
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dets allerunderdanigste Beretning af 3die Novbr. f. A. havde Ministeriet

nemlig approberet, at den tilbagestaaende Revision af de ældre Regnskaber

indtil den 31te Marts 1852 maatte fordeles paa 5 Aar indtil Udgangen af

Revisionsaaret 1857—58, og er der nu i det sidstafvigte Revisionsaar revi¬

deret og endeligen afgjort over ⅓ af bemeldte Regnskaber, medens de med

Hensyn til Revisionsbehandlingen af Regnskaberne for Finantsaaret 1852

53 paadragne Restancer ikke ere af større Betydenhed, end at de kunne for¬

ventes oparbeidede i Løbet af indeværende Revisionsaar 1854—55.

Finantsministeriet.

I October Maaned d. A. er af Forst=Examinations=Commissionen

udfærdiget følgende Tillæg til „Underretning for dem, som ville under¬

kaste sig den ved Kongelig Resolution af 28de August 1832 anord¬

nede Forstexamen“

Paa Grund af de Vanskeligheder, som have viist sig at være forbundne

med Forstexaminandernes Prøvelse i Botanik i Mai Maaned, samtidig med

Prøven i de øvrige Grundvidenskaber, har man fundet sig foranlediget til

at forandre de paagjældende Bestemmelser i den af Commissionen i Juni

1853 udfærdigede Underretning for dem, som ville underkaste sig den an¬

ordnede Forstexamen, saaledes, at Prøven i Botanik herefter bliver at af¬

holde i de første Dage af Juli Maaned.

Indenrigsministeriet.

Under 20de Novbr. sidstl. er af Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse:

Under 15de f. M. har det behaget Hans Majestæt Kongen at reskri¬

bereFinantsminister, Kammerherre, Grev Sponneck saaledes:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Vor synderlige Bevaagenhed! Vi give Dig hermed tilkjende, at det er Vor

allernaadigste Villie og Befaling, at Du indtil videre overtager Ledelsen af

alle Vort Rigsraad vedkommende almindelige Anliggender.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet.

Ved til Justitsministeriet at indsende Underretsdomsakten i en mod N. N.

for bedrageligt Forhold anlagt Sag, hvorunder han i Overensstemmelse med

Fdgn. af 11te April 1840 §§ 51, 52 og 76 var tilfunden at erlægge en

Mulkt af 5 Rbd. til vedkommende Fattigkasse, havde en Amtmand, med

Hensyn til Bestemmelserne i Fdgn. af 23de Mai 1840 § 1, yttret Tvivl

om, hvorvidt denne Sag efter den Domfældtes Begjæring kunde indankes for
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Overretten, og derfor udbedt sig dette Spørgsmaal afgjort ved Ministeriets

Resolution.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 8de Decbr.

f. A., at Lovgivningen ikke hjemlede den Paagjældende Ret til at forlange

Sagen appelleret.

Extract

af de danske Kjøbstæders Brandforsikkrings=Regnskab for

Aaret fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854.

Rd. Skill.Indtægt.

A. Efter det forrige Regnskabsaar var:

1. Den tontante Beholdning den 31te Marts 1853 37,188. 254

2. Brandcontingent=Restancer 3,195. 3440 * *

*3. Resterende Renter 6. „

B. Fra 1ste April 1853 til 31te Marts 1854 er faldet

følgende Indtægter:

4. Brandcontingentet af Forskkkringssummen den 31te Marts

31,679. 7841853 * *

af Forsikkringssummen den 30te Sep¬Brandcontingentet5.

32,725. 49tember 1853
0

30 September 1853.1853.31 Marts

For¬Anmærkning. For¬ Contin¬ Contin¬
sikkrings¬sikkrings¬ gent gent.

sum.sum.

Det generale ordinære Con¬
tingent, beregnet ifolge
Plakaten af 23April1834,
cfr. Ministeriets, Be¬

kjendtgjørelse af 22 Ja¬

nuar 1851, med 5ß pr
25,306. 63348,588,79 49,438,45025,749. 185100 Rd., beløber af*

Det generale forhøiede Con
tingent beregnet ifølge
Anordningen af 6 April
1832:

efter § 8 med 5 ß.a)
pr. 100 Rd. af 90,040162,490 84. 60) 46. 86

efter §12, 1ste Mem¬b)
brum, ligeledes med

5 ß. pr. 100 Rd. af 5,866. 914 12,608,19111,264,551 6,566. 734

efter § 12, 2det Mem¬c)

brum, med 7126. pr.
100 Rd. af 464,200421. 543 362. 63539,610

tilsammen ovenanforte l. I16r9. æl.Gnld. p

530. 436. For Rudera solgte ved Auction.

7. Paa Udlaan afbetalt 330.

Lnlers 105,655. 96
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Transport 105,655. 384

8. Renter:

933. 7a. af Statsobligationer

for Huus¬b. af Creditkasse=Obligationer

eiere i Kjøbenhavn* 1,200.

c. af Prioritets=Obligationer 12,680.

2,451. 39d. af uprioriterede Udlaan

tilsammen 17,264. 46
* a * *

9. Ifølge Kgl. Resolution af 4de Mai 1853 er af ved¬

kommende Eier, for at have opført en Bygning over

lovbefalet Høide, erlagt i Mulkt* * 200.
* *

Extraordinære Indtægter210. * 123

C. Af nedenstaaende Udgifter var den 31te Marts 1854

ikke kommen til Udbetaling

Branderstatninger:

a. som vare anviste men ikke ere blevne affordrede

2,574. 40

b. som ikke vare forfaldne til Udbetaling,

eller af anden Grund henstode uanviste 52,956. 46*

tilsammen 55,530. 86* * *

Summa 178,650. 87

Udgift

A. Efter det forrige Regnskabsaar henstod

1. Uaffordrede og uanviste Branderstatninger 13,064. 24

B. I Forsikkringsaaret er faldet følgende Udgifter:

Erstatning for beviisliggjorte Brandskader 342. 99,049.*

Heri afgaaer for Rudera, som af ved¬

kommende Brandlidte overtoges for

Taxationssummen 2,791. 88* *

tilbage 96,257. 42
* * *

3. Erstatningen for den Skade, som ved en Ildebrand blev

tilføiet nogle uassurerede Gjenstande for at give Plads

for Slukningsredskaberne * 62.i)

4. Tilbagebetalt formeget erlagt Brandcontingent 17. 20

5. Udgifter i Anledning af en afholdt Overtaxations=For¬

retning. 206. 64

Lateris109,607. 54.
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Transport 109,607. 54

6. Udgifter i Anledning af de ved Ministeriets Circulære af

26de Octbr. 1853 foretagne Omtaxationer. 18. 64
*

7. Bevilgede Laan.

a. Nykjøbing Kjøbstad paa Falster 1,300.

b. i et Jordegods mod første Prioritets Panteret 35,000

36,300.

8. Extraordinære Udgifter
* * * *

* * * 34

9. Administrations=Omkostninger:

Andelen i Udredelsen af Gager og Pensioner for Aaret

18944 i Overensstemmelse med Kgl. Resolution af

31te Octbr. 1820. 1,934. 52
*  *

samt for Protokoller og et trykt

Circulære 20. 42
* *

tilsammen 1,954. 94.* a * *

Anm. Isølge Kgl. Resolution af 29de Febr.

1792 er til ovenmeldte Lønninger

m. v. bevilget af Assurancesummen:

den 31te Marts 1853 ... 2,530. 64

den 30te Septbr. s. A... 2,574. 88

tilsammen 5, 105. 56

Endvidere er udbetalt:

Den Forsikkringen paahvilende Andeel i Ud¬

redelsen af Lønnen til Justitsministeriets

Kasserer* * 100.

samt af den ham tilstaaede Godtgjørelse for

Skriveri* * 25.

Porto 111. 22

Trykningen af Regnskabet for Aaret til 31te

Marts 1853 71. 35
* *

Andelen i Udredelsen af Foliopenge til Na¬

tionalbanken for Aaret 1853 8.

tilsammen 2,270. 55* * * *

10. Kassebeholdning den 31te Marts 1854. 26,612. 694* *

C. Af foranstaaende Indtægter stod til. Restance den

31te Marts 1854:

Brandcvntingent. .. 3,837. 334

Renter 4. „* . * *

Summa 178,650. 87
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Kassens Status den 31te Marts 1854.

Activer.

Forsikkringen eiede:

i Obligationer 414 909. 643

Contant Beholdning 26,612. 691* * * *

Havde tilgode:

3,837. 334Brandcontingent=Restancer

for Udlaan 62,350.* . . *

for Renter 4. 7* * * *  .  . . . *

Summa 507,713. 714

Passiver.

Branderstatninger . . .  55,530. 86
*

Forsikkringens Eiende og Tilgodehavende . . .. . 452,182. 814

Summa 507,713. 714

Kassens Formue har fra den 1ste April 1853 til den 31te Marts

1854, sammenholdt med Status for Aaret til den 31te Marts 1853, havt

en Tilbagegang af 16,432 Rd. 194 ß., hvorved imidlertid maa bemærkes,

at der i Beholdningens totale Beløb er fradraget dens Gjeld til den 31te

Marts 1854 55,530 Rd. 86 ß.

Efter de fra vedkommende Autoriteter til Justitsministeriet indkomne

Beretninger om de ved Forligelsescommissionerne i Danmark i Aaret 1852*)

foretagne og der enten forligte, hævede, udsatte eller til Retten henviste og

siden dertil indstævnte Sager, saavelsom om de ved Retterne forligte Politi¬

og andre Sager, derunder indbefattet de Sager, der ere behandlede efter

Forordningen af 20de Octbr. 1819, har Resultatet været følgende:

Af Sager, henhørende til det almindelige Forligelsesvæsen, hvorunder

ogsaa ere medregnede de ved Gjeldscommissionen, Gjæsteretten og Søretten

i Kjøbenhavn behandlede Sager, ere i Aarets Løb foretagne 26,204, af

hvilke 17,291 ere blevne forligte eller hævede, 327 udsatte og 8586 hen¬

viste til Retten, og af disse sidste vare 3205 virkelig blevne indstævnte.

Af Politisager, som kunne forliges, ere i Aareis Løb foretagne 7898,

af hvilke 5182 ere blevne forligte eller hævede, 352 udsatte og 2364 paa¬

dømte. De af denne Art Sager, der have været behandlede efter Forord¬

ningen af 20de Octbr. 1819, udgjorde et Antal af 2116, hvoraf 1456

ere blevne forligte eller hævede, 117 udsatte og 543 paadømte.

*) Cfr. Dep. Tid. for 1853 S. 222, hvor en Beretning om Forligelsesvæsenets

Tilstand i Danmark i 1849—51 findes meddeelt.
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Desuden er af Kjøbenhavns Magistrat prøvet Forlig ialt i 393 Sager,

nemlig i 203 Skilsmissesager og i 190 andre Sager. Af de første ere

105, af de sidste 116 Sager, ialt 221 Sager, afgjorte ved bemeldte Magi¬

strats Mægling eller sammes Resolution.

Paa de dansk=vestindiske Besiddelser ere i Aarene 1848 til

1852 ved de derværende Forligelsescommissioner foretagne 2794 Sager, af

hvilke 1729 ere blevne forligte eller hævede, 8 udsatte, 1057 henviste til

Rettergang; 285 af disse sidste ere virkelig blevne indstævnte.

For Islands og Færøernes Vedkommende er Resultatet af de for

Aarene 1850, 1851 og 1852*) indkomne Beretninger om Forligelsesvæsenet

følgende:

Paa Island ere af Sager, henhørende under det almindelige Forli¬

gelsesvæsen, i 1850 foretagne 194, af hvilke 137 ere blevne forligte eller

hævede, 6 udsatte, 51 henviste til Rettergang og 11 virkelig til Retten ind¬

stævnte. Af Politisager, som kunne forliges, ere i bemeldte Aar paa Is¬

land foretagne 29, hvoraf 25 ere blevne forligte eller hævede 1 udsat og

3 paadømte; efter Fdgn. 20de Octbr. 1819 have der været behandlede 3

Sager, hvoraf 2 bleve forligte eller hævede og 1 paadømt. — I Aaret

1851 ere af Sager, henhørende under det almindelige Forligelsesvæsen, fore¬

tagne 176, af hvilke 122 ere forligte eller hævede, 5 udsatte, 49 henviste

til Rettergang og 13 virkelig til Retten indstævnte. Af Politisager, som

kunne forliges, ere i samme Aar foretagne 31, af hvilke 23 ere forligte eller

hævede og 8 paadømte; efter Fdgn. 20de Octbr. 1819 have der været be¬

I Aaret 1852 ere afhandlede 2 Sager, hvilke begge bleve forligte. —

Sager, henhørende under det almindelige Forligelsesvæsen, foretagne 166, af

hvilke 116 ere forligte eller hævede, 5 udsatte 45 henviste til Rettergang

og 14 virkelig til Retten indstævnte. I samme Aar ere af Politisager,

som kunne forliges, foretagne 27, af hvilke 24 ere forligte eller hævede, 1

udsat og 2 paadømte; efter Fdgn. 20de Octbr. 1819 ere 3 behandlede,

hvilke alle ere forligte.

Paa Færøerne ere i 1850 af Sager, henhørende under det almin¬

delige Forligelsesvæsen, foretagne 39, af hvilke 24 ere blevne forligte eller

hævede og 15 henviste til Rettergang. Af Politisager, som kunne forliges

ere i samme Aar foretagne 15, hvoraf 11 ere forligte eller hævede og 4

paadømte; efter Fdgn. 20de Octbr. 1819 have 7 Sager været behandlede,

hvoraf 6 ere blevne forligte eller hævede og 1 paadømt. — I Aaret 1851 ere

*) For Aaret 1849 er der for Islands og Færøernes Vedkommende i Dep. Tid. for 1851

S. 28—29 meddeelt en Beretning om Forligelsesvæsenet.
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af Sager, henhørende under det almindelige Forligelsesvæsen, foretagne 36

hvoraf 20 ere blevne forligte eller hævede, 1 udsat, 15 henviste til Retter¬

gang, og 1 virkelig til Retten indstævnet. I samme Aar ere af Politi¬

sager, som kunne forliges, foretagne 6, af hvilke 4 ere forligte eller hævede,

1 udsat og 1 paadømt; efter Fdgn. 20de Octbr. 1819 har 1 Sag været

behandlet, der blev forligt. —I Aaret 1852 ere af Sager, henhørende

under det almindelige Forligelsesvæsen, foretagne 38, hvoraf 23 bleve for¬

ligte eller hævede, 1 udsat, 14 henviste til Rettergang og 2 virkelig til Ret¬

ten indstævnte. I samme Aar ere af Politisager, som kunne forliges, fore¬

tagne 9, af hvilke 5 ere forligte eller hævede, 1 udsat og 3 paadømte; efter

Fdgn. 20de Octbr. 1819 have 3 Sager været behandlede, hvilke alle ere

forligte.

En Amtmand havde hos Justitsministeriet forespurgt hvorledes der

vilde være at forholde med Hensyn til at N. N., hvis Huus i N. N. Kjøb¬

stad uden foregaaende Accord blev benyttet som Hospital for Cholerasyge i

Tiden fra 25de Juli til 1ste Octbr. f. A., ikke var tilfreds med den ham

af vedkommende Sundhedscommission tilbudne Erstatning af ialt 44 Rd.

foruden Husets Reparation.

I denne Anledning svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 30te Decbr.

f. A., at det maatte finde det rigtigst, at vedkommende Communalbestyrelse

i Mangel af mindelig Overenskomst erhvervede et Skjøn af uvillige Mænd

angaaende den Erstatning, som billigen kunde tilkomme den Paagjældende,

og dersom denne da ikke var tilfreds med hvad der i Henhold til det der¬

ved udkomne Resultat blev tilbudt ham, maatte det være ham overladt at

indtale sin formeentlige Ret ved Domstolene.

Med Hensyn til at der var opstaaet Spørgsmaal om Udredelsesmaaden

af den Jordemoderen i N. N. Kjøbstad med tilhørende Landdistrikt tillagte

Løn 50 Rd. og øvrige Emolumenter havde vedkommende Amt begjært Ju¬

stitsministeriets Resolution for, hvorvidt en af det Kgl. Danske Cancelli paa

given Anledning fra vedkommende Amtsraad afgiven Resolution, hvorefter

1 saavel af den omhandlede Løn, som af Emolumenterne, skulde udredes

af ovennævnte Kjøbstads Kæmnerkasse, og de 2 af Amtets Repartitions¬

fond fremdeles skulde følges, eller om ikke de Jordemoderen foruden den

egentlige Løn tillagte Emolumenter i Henhold til Reglementet af 21de No¬

vember 1810 § 16 vilde være at udrede af Kjøbstaden og Landdistriktet

i det ovennævnte Forhold.

Foranlediget heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 31te Octbr.

f. A., at Amtsrepartitionsfondets Bidrag til Pengelønnen ikke Lurde over¬



933

stige den Løn, som er tillagt Jordemødre paa Landet, nemlig 20 Rd., til

hvilket Beløb bemeldte Bidrag altsaa maatte nedsættes, medens de øvrige

30 Rd. vilde være at udrede af Kjøbstaden, og maatte det derhos være selve

det paagjældende med Kjøbstaden forbundne Landdistrikt, der forholds¬

mæssigen bavde at deeltage i Udredelsen af de Jordemoderen udenfor Penge¬

lonnen tilstaaede Emolumenter, saaledes at her ligeledes Værdien af de en Di¬

striktsjordemoder paa Landet tillagte Emolumenter blev Maximum for Land¬

distriktets Bidrag. I den Forudsætning, at denne Grændse ikke blev over¬

skreden naar Landdistriktet udredede de ' af de den fælleds Jordemoder

tilstaaede Emolumenter, havdes iøvrigt Intet at erindre imod, at dette For¬

hold fremdeles lagdes til Grund ved Fordelingen.

Marineministeriet.

Under 10de Novbr. sidstl. har Marineministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Søfarende:

Det bringes herved til offentlig Kundskab, at en undersøisk Telegraph¬

traad er nedlagt fra den sjællandske Kyst ved Vedbek til den skaanske Kyst i

Nærheden af Herregaarden Hillesborg, og at den ligger i følgende Mærker.

To ved Vedbek reiste Mærker i 0. ½ N. og W. * S. for hinan¬

den betegne Linien fra Vedbek Syd om Hveen, og to ved Hillesborg

reiste Mærker i Ö. t. N. 19 N. og W. t. S. 2 S. for hinanden betegne

Linien fra Sydenden af Hveen til den skaanske Kyst. Mellem Vedbek og

Sydenden af Hveen er Telegraphtraadens Leie desuden betegnet med Flaad¬

holter med Flag, og ved Sydenden af Hveen, hvor Linien bøier sig, er ud¬

lagt en større Vager.

Alle Søfarende advares imod at gaae til Ankers i de ovenangivne

Mærker, da Opankring over Telegraphtraaden kan medføre betydelig Skade

og Uleilighed, ikke allene for det Offentlige ved at Telegraphtraaden kan

bringes i Uorden, men ogsaa for ankrende Skibe, der udsætte dem for ikke

at kunne faae deres Ankere hjem igjen og for at sprænge Ankerkjæder eller

Touge, og blive de Advarsler eller Anviisninger, som gives med Hensyn til

Telegraphtraaden enten af vedkommende Opsynsmænd eller af Lodser, Fyr¬

og Vager=Inspecteuren eller Toldkrydserne, uvægerligen at tage til Følge,

Under 20de Novbr. sidstl. har Marineministeriet udfærdiget følgende

Bekjendtgjørelse for Søfarende:

Istedetfor det nuværende Fyr ved Stør=Mundingen vil den 1ste

December d. A. blive tændt et lignende Speilfyr, anbragt i et hvidt malet
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Jerntaarn, umiddelbart ved Siden af det gamle Fyr, hvilket sidste vil blive

nedlagt til samme Tid.

Flammens Høide er 22½ Fod over daglig Høivande og viser sig 5 Fod

over Ivenflether Diget. Fyret belyser Halvkredsen af Horizonten imellem

misvisende V. t. S. gjennem Nord til Ö. t. N. med en Lysvide af 1½ Miil.

Dette bringes herved til alle Vedkommendes Kundskab.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 20de Novbr. sidstl. har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Forbud mod at holde

Bladet „Deutsche Reichszeitung“ i Hertugdømmet Slesvig:

Det forbydes herved i Hertugdømmet Slesvig at udbrede og holde det

i Brunsvig udkommende Blad „Deutsche Reichszeitung“

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab til Efterlevelse for alle

Vedkommende.

Udenrigsministeriet.

Under 22de Novbr. er Kjøbmand C. H. Nielsen i Hjørring allerhøist

anerkjendt som hamborgsk Consul for Nørrejylland og de i Kattegattet be¬

liggende Øer.

W. Konow er anerkjendt af den Svensk=Norske Regjering som dansk

Viceconsul i Bergen.

Ordenscapitulet.

Under 9de November har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Fastlods ved Odense Fjords Lodseri Rasmus Hansen paa Gjersø til Danne¬

brogsmand.

Under 10de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Skibscapitain Carl Harder i Kiel til Ridder af Dannebrogsordenens 3die

Klasse.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. Embedet som Herredsfoged og Skriver i

Vinding Herred. Den, der beskikkes i Embedet, skal være pligtig til at finde

sig i de Forandringer med Hensyn til Jurisdictionens Omfang, som maatte

blive bestemte. Embedets Indtægter af Retssportler have efter Gjennemsnit

af Aarene 1849 til 1853 udgjort noget over 2300 Rd. aarlig (1849 c.

2100 Rd., 1850 c. 2400 Rd., 1851 og 1852 c. 2000 Rd., 1853 c.

3100 Rd.), hvortil kommer Dommerkornsgodtgjørelsen 189 Rd. 80 ß., og

Copipenge, hvis Beløb ikke er opgivet. Udgifterne til Contoirhold m. v. an¬

tages at beløbe sig til 500 Rd. aarlig. Opslaaet vacant den 27de Octbr.
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Embedet som Byfoged i Thisted og Herredsskriver i Hillerslev=Hund¬

Hereder. Opslaaet vacant den 20de Novbr.borg

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Brahetrolleborg og

Krarup Sognekald i Fyens Stift. Reguleringssum 1760 Rd. Ny Ansæt¬
telse 428 Rd.— Urlev og Stenderup Sognekald i Aarhuus Stift. Re¬

guleringssum 1408 Rd. Ny Ansættelse 352 Rd. —Embedet som ordi¬

neret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Viborg. — Alle disse Em¬

beder ere opslaaede vacante den 22de Novbr.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.
Skibby Sognekald i Sjællands Stift. Indtægter: 1) Korntienden c.

269 Tdr. 4 Skpr. Byg og 6 Rd. 2) Refusion fra Lindegaarden for af¬

staaet Mensal= og Annexjord 4 Tdr. Byg og 22 Rd. 18ß. 3) Landgilde

o. s. v. af Mensalgodset paa Ourøe 6 Tdr. 4 Skpr. Rug, 6 Tdr. 4 Skpr.

Byg, 5 Tdr. Havre og 20 Rd. 4) Refusion fra Ryegaard for Mensal¬

gods paa Ourøe 1 Td. 1 Skp. Rug, 1 Td. 2 Skpr. Byg og 3 Rd. 32 ß.

5) Smaaredsel og Qvægtiende c. 60 Rd. 6) Offer og Accidentser efter

de sidste 10 Aars Middeltal 175 Rd. 7) Udbyttet af en Bankactie, stor

339 Rd. 79 ß., hvoraf dog 165 Rd. 66 ß. forrentes med 4pCt. til Roes¬

kilde Domkirke. 8) Præstegaardens Jordlod, der ligger lidt fra Gaarden

har et Areal af 100 Tdr. 2 Skpr. Land, hvoraf godt 16 Tdr. Land Eng

og Tørvemose. Den staaer for Hartkorn 11 Tdr. 5 Skpr. 21 Alb. Af

Bygninger er Vaaningshuset temmelig indskrænket og meget brøstfældigt, saa

at det maa antages for nødvendigt at opføre et nyt Huus efter ikke mange

—Aars Forløb. Et Enkesæde dog meget simpelt — hører til Embedet;

det er vanskeligt at faae det bortleiet paa nogenlunde Vilkaar. — Byrder:

1) Amtstueskatter c. 177 Rd. aarlig. 2) Landemodsexpenser c. 30 Rd.

3) Gaardens Indløsningssum er 500 Rd. — Paa Kaldet er fortiden ingen Enke.

Nykjøbing, Lødderup og Elsø Sognekald i Aalborg Stift. Indtægter:

1) Korn= og Qvægtienden 400 Tdr. Byg. 2) Smaarente 3 Tdr. Byg.

3) Refusion af Dueholm 2 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg, og af Høiriis 2 Rd.

4) Offer og Accidentser samt Præstepenge og andre uvisse Indtægter 600
Rd.5) Udbytte af en Bankactie, stor 200 Rd. 6) Residentspenge af

Kirken 20 Rd.; af det Klingenbergske Hospital 4 Rd. og af Nykjøbing Ho¬

spital 6 Rd. 7) Et Maal Melk af hver Gaardmand. 8) Kaldet eier lidt

over 3 Tdr. Land, adspredte paa 5 Steder. — Udgifter: 1) Til den resi¬

derende Capellan 100 Rd. 2) I Kgl. Skatter 12 Rd. 3) I Expenser

17 Rd. 4) Renten af 9 Rd. 88ß., som ere laante til dermed at supplere

Bankactien. — Der er ingen Embedsbolig, og Præsten maa befordre sig selv

—Paa Kaldet er ingen Enke.til Annexerne.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Under 20de Novbr. er Toldoppebersels¬

controlleur i Hjerting, Lieutenant H. W. Didrichsen allernaadigst udnævnt

til Toldkasserer i Tønder; Chef for det holsten=lauenborgske Toldrevisions¬

Contoir under Generaldeciforatet for det indirekte Skattevæsen, Kammerraal

C. A. Glien til Toldkasserer i Husum. Under s. D. er fungerende Kryds¬

toldinspecteur paa Monarkiets Vestkyst, Premierlieutenant i Søetaten O. C.

Hammer, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst beskikket til Krydstoldinspec¬
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teur paa Monarkiets Vestkyst, med Forpligjelse til at varetage Fyr= og Va¬

gerinspecteur=Forretningerne dersteds. Under s. D. er Fuldmægtig under Fi¬
tilnantsministeriet, Kammerassessor B. D. Ehllern allernaadigst udnævnt

Toldcontrolleur i Kjøbenhavn; constitueret Toldcontrolleur i Flensborg, Krigs¬
cancellisekretær J. F. C. Mtrup til Toldinspecteur i Husum. Under s. D. er
der allernaadigst meddeelt Toldassistenterne C. F. Caspersohn og C. Frand¬
sen allerhøieste Bestalling. Under 22de s. M. er der allernaadigst meddeelt
Toldassistent B. Hansen allerhøieste Bestalling.

Under Justitsministeriet. Under 20de Novbbr. er Stadshauptmand

i Horsens I. L. Madsen, paa Ansøgning, i Naade entlediget fra den bor¬

gerlige militære Tjeneste.

Under Indenrigsministeriet. Under 20de Novbr. er der meddeelt

allerhøieste Confirmationer paa tvende af Kjøbenhavns Magistrat resp. under

30te Octbr. og 10de Novbr. d. A. udfærdigede Bestallinger for E. Süncken¬

berg og forhenværende Urtekræmmer H. C. Ottesen til at være Varemæglere

i Kjøbenhavn. Under s. D. er Kammerraad Nygaard, paa Ansøgning, i
Naade entlediget som Medlem af Tiendecommissionen for Ringsted og Alsted

Herreder i Sorø Amt, og Overkrigscommissær Hage i hans Sted allernaa¬

digst beskikket til Medlem af bemeldte Commission.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 14de Octbr. er

Sognepræst for Farum og Værløse Menigheder i Sjællands Stift R. Aa¬

gaard allernaadigst udnævnt til Consistorialraad. Under 18de Novbr. er

Sognepræst for Grevinge Menighed i Sjællands Stift L. Bang allernaadigst

udnævnt til Consistorialraad. Under s. D. er Cand. theol. J. I. C. Fjel¬

strup allernaadigst beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Faa¬

borg og Diernesse Menigheder i Fyens Stift, Consistorialraad C. M. Hasle.

Under 20de f. M. er Cand. theol. T. A. V. Rasmussen allernaadigst be¬

skikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Gyrstinge og Flinterup Me¬

nigheder i Sjællands Stift I. O. Thisted. Under s. D. er Adjunet ved

Ribe Cathedralskole M. F. Hansen allernaadigst forflyttet i lige Egenskab til

Roeskilde Cathedralskole. Under s. D. er Sognepræst for Sydstrømø Præste¬

gjeld blandt Færøerne A. Djurhuus allernaadigst beskikket til Provst for

Færøerne.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 12te Novbr.

er praktiserende Læge I. I. Grauer i Apenrade allernaadigst udnævnt til

virkelig Cancelliraad.

Under Ministeriet for HertugdømmerneHolsten og Lauenborg.

Under 28de Septbr. er overordentlig Professor Freiburg, Dr. phil. W.i

Seelig allernaadigst udnævnt til ordentlig Professor i Nationaloekonomi,

Facultet ved Universitetet iFinantsvidenskab og Statistik i det philosophiske
Kiel. Under 18de Octbr. er Branddirecteur i Herskabet Pinneberg T. C.

Thode, efter Ansøgning, i Naade entlediget med Pension. Under s. D. er

Valget af Rector ved Stadskolen og 2den CollabJorator ved den lærde Skole

i Ratzeborg, Cand. Uheol. C. G. I. Burmester til Subrector og 4de Lærer

ved bemeldte lærde Skole allernaadigst stadfæstet. Under s. D. er constitueret

Revisor under 4de Departement i Ministerietfor Hertugdømmerne Holsten

og Lauenborg I. C. Schadenbergs Ansættelse som Registrator ved Hertug¬

dømmet Lauenborgs Regjering allerhøist resolveret.

Kjobenhavn.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

I Anledning af et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende,

hvori Formanden for en Tiendecommission havde begjært Ministeriets Reso¬

lution betræffende Forstaaelsen af den i Loven af 14de April 1852 § 18

givne Bestemmelse angaaende naar Tiendecommissærerne kunne beregne sig

Diæter, anmodede Ministeriet i Skrivelse af 23de Septbr. sidstl. vedkommende

Amtmand om at tilkjendegive Andrageren, at Tiendecommissærernes Beretti¬

gelse til at beregne sig Diæter efter den citerede Bestemmelse ikke kunde ud¬

strækkes videre end til de Dage, der medgik til Reiser til og fra Aastedet

og til Møder paa samme. Saafremt derfor Tiendecommissionen forblev

samlet paa Aastedet, der forfattede og afsagde Kjendelsen, og saaledes til¬

endebragte den hele Forretning der, vilde den være berettiget til for de Dage,

der medgik dertil, at beregne sig Diæter; men forlod den Aastedet og reiste

enten hjem eller til noget andet Sted, da antoges Tiendecommissærerne ikke

at være berettigede til Diæter. Dette Resultat fremgik ogsaa af de paa

Rigsdagen om denne Sag passerede Forhandlinger, idet der ved Behand¬

lingen i Landsthinget af et under Rigsdagens første Session fremlagt Re¬

gjeringsudkast om nogle Forandringer i Forordningen af 8de Januar 1810

fremkom et Ændringsforslag om at Tiendecommissærernes Diæter skulde ned¬

sættes til 2 Rd. for de Dage, de tilbragte paa Reiser og under Mødet paa

Aastedet, men ved Lovforslagets tredie Behandling erholdt Ordet „Reiser“

det Tillæg „til og fra Aastedet“, og med dette Tillæg blev Ændringsforsla¬

get vedtaget. Dette Lovforslag erholdt vel ei Lovskraft, men ved Behand¬

lingen i Rigsdagens tredie Session af det Lovforslag, der ligger til Grund
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for Loven af 14de April 1852 om Tiendens Afløsning, blev det samme

Ændringsforslag om Diæterne, som var fremkommet i første Session, ved¬

taget i Landsthinget og gik saaledes over i Loven. Da nu de foran paa¬

pegede Ord „til og fra Aastedet“ vilde være uden nogen Betydning, saa¬

fremt Tiendecommissærerne ogsaa for Reiser til andre Steder end de til

Aastedet kunde beregne sig Diæter, saa maatte Ministeriet, som allerede an¬

tydet, være af den Formening, at Amts=Tiendecommisstonerne ere forpligtede

til at foretage det til Kjendelsens Forfattelse, foruden Forligsmæglingen,

Granskningen o. s. v., fornødne Arbeide paa selve Aastedet, for at kunne

beregne sig Diæter for den Tid, som dertil anvendes.

Foranlediget af at tvende i N. N. Kjøbstad bosatte Mænd havde und¬

ladt at efterkomme et dem af Amtmanden givet Paalæg om med Hensyn

til nogle Jorder, de eie i N. N. Sogn, at give en i dette Sogn bosat Mand

Fuldmagt til i alle Forhold til Sognet at træde i Eiernes Sted, begjærte

Amtmanden Indenrigsministeriets Resolution for, hvorvidt Amtet er beretti¬

get til, i Henhold til Fdgn. af 25de Juni 1810 § 8 under en daglig

Mulkt at give et saadant Paalæg, og hvorledes der vil være at forholde,

naar Paalæget ikke efterkommes.

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet under 26de Septbr.

sidstl., at forsaavidt de Jorder, som Vedkommende eie udenfor de Sogne,

hvor de ere bosatte ikke ere Parceller, der ere erhvervede fra andre Eien¬

domme, haves der vel ingen udtrykkelig lovhjemlet Forpligtelse for Eierne til at

holde en saadan Fuldmægtig, men Ministeriet skjønnede imidlertid ikke rettere,

end at den i Fdgn. af 25de Juni 1810 § 8 derom givne Bestemmelse allene

er en Udtalelse af et almindeligt i Forholdets Natur ligefrem grundet Prin¬

cip. Vel antog Ministeriet ikke, at Amtet kunde være beføiet til ved Mulkt

at fremtvinge Opfyldelsen af denne Forpligtelse, men dette var ei heller for¬

nødent, da den Eier, som hverken selv er tilstede eller har befuldmægtiget

nogen Anden til at varetage sin Eiendoms Tarv, selvfølgelig maa bære de

Ulemper, som deraf ville være en naturlig Følge.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde Formanden

for Jordboniteringsmændene i N. N. Kjøbstad forespurgt:

a) hvorvidt, naar der reqvireres Bonitering foretaget paa een Dag af flere

Matrikulsnummere, Boniteringen af hvert enkelt Matrikulsnummer bli¬

ver at betragte som en særskilt Forretning, for hvilken Betaling bliver

at erlægge efter § 3 i Loven af 4de Juli 1850 om Udnævnelse af

faste Taxationsmænd til at foretage Jordboniteringer, hvad enten der

er een og samme eller flere forskjellige Reqvirenter; og
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b) hvorvidt bemeldte Lovs §5, angaaende Udnævnelsen af 3 faste Boni¬

teringsmænd for hver Kjøbstad, skal forstaaes saaledes, at enhver efter

Loven reqvireret Forretning skal foretages af alle 3 Taxationsmænd i

Forening, og om Forretningen saaledes ikke er gyldig, naar den kun

er foretaget af tvende af disse.

Foranlediget heraf anmodede Ministeriet i Skrivelse af 19de Septbr. sidstl.

vedkommende Amtmand om at tilkjendegive Andrageren:

ad a) at der for hver Reqvisition, om samme end omfatter flere Ma¬

trikulsnummere, der tilhøre een Eier, kun kan fordres Betaling som for en

enkelt Forretning; og

ad b) at det ifølge den udtrykkelige Bestemmelse i Lovens § 1 maa

ansees tilstrækkeligt til en Forretnings Gyldighed, at tvende af de udnævnte

Taxationsmænd have deeltaget i samme.

Under 31te Octbr. sidstl. er fra Indenrigsministeriet udfærdiget føl¬

gende Circulære til samtlige Amtmænd:

Da det er Ministeriet af Vigtighed at erfare Forholdet mellem de i

Danmark praktiserende Landinspecteurer og Landmaalere og de forefaldende

Udstykningsforretninger, skulde jeg tjenstlig have Hr. (Tit.) anmodet om det

allersnareste muligt, navnlig ved Hjælp af de ved Loven af 4de Juli 1850

om faste Taxationsmænd anordnede Taxations=Protokoller, at indhente og

derefter meddele Ministeriet Oplysning om de i Aarene 1851, 1852 og 1853

i hvert af Amtets Herreder udførte Udstykningsforretninger i Overensstem¬

melse med vedlagte Schema.

Under 31te Octbr. sidstl. er frä Indenrigsministeriet udfærdiget føl¬

gende Circulære til samtlige Amtmænd:

Ligesom den Adgang, Landmaalerne hidtil have havt til efter godtgjort

praktisk Duelighed at erholde Autorisation til at udføre Landinspecteurforret¬

ninger, for Fremtiden aldeles bortfalder for dem, som ikke allerede ere for¬

synede med Autorisation, saaledes ville de Landmaalere, som hidtil have havt,

enten almindelig eller speciel, Autorisation, efter Udløbet af Aaret 1856

ikke kunne vente at erholde en saadan.

Dette anmodes Hr. (Tit.) herved tjenstlig om behagelig at ville bringe

til Kundskab blandt samtlige i N. N. Amt praktiserende Landmaalere, hvem

det derhos maatte tilkjendegives, at de, som efter den Tid attraae at udføre

Landinspecteurforretninger, maae have bestaaet i den ved Bekjendtgjørelse af

5te August d. A. anordnede forenede Landmaaler= og Landinspecteur=Examen

eller i den nuværende Landinspecteur=Examen, som afholdes sidste Gang næste
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Foraar, medmindre saadanne særegne Omstændigheder ere tilstede, at Mini¬

steriet efter deres derom indgivne Ansøgninger maatte ansee dem værdige til

at meddeles Bestalling som Landinspecteurer uden at have underkastet sig den

for disse befalede Examen.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde Sognefor¬

standerskabet for N. N. Pastorat for Ministeriet indanket en af Amtet af¬

given Resolution, hvorved en Indsidder, der i 5 Aar, med Undtagelse af

omtrent en Maaned, i hvilken han havde Tjeneste i et andet Sogn, havde

havt Ophold i bemeldte Pastorat, var kjendt forsørgelsesberettiget sammesteds.

I Anledning heraf tilskrev Ministeriet Amtet under 13de Juli sidstl.,

at Man efter de oplyste Omstændigheder fandt det klart, at den Paagjæl¬

dendes Erhvervelse af Forsørgelsesret i det forommeldte Pastorat var afbrudt

ved Opholdet i et andet Sogn, hvor han havde paataget sig Arbeide, efterat

han med sin tidligere Huusbonds Samtykke havde hævet sit Tjenesteforhold

i hiint Pastorat, medens den Tjeneste, han kort derefter atter tiltraadte i

samme Pastorat, ikke engang kunde ansees som en Fortsættelse af den tidli¬

gere sammesteds, samt at navnlig Bestemmelsen i Fdgn. 24de Januar 1844

§ 7 ikke kunde komme til Anvendelse paa det foreliggende Tilfælde, hvor

der ikke var Spørgsmaal om, at Tyendet havde tiltraadt sin Tjeneste nogle

Dage efter den Skiftedag, hvormed det 5aarige Ophold i den paagjældende

Commune begyndte, eller fratraadt den nogle Dage forinden den Skiftedag,

hvormed det 5aarige Ophold i hiin Commune ophørte, men hvor der, som

berørt, havde fundet en Afbrydelse af de 5 Aar, der udfordres til Erhver¬

velse af Forsørgelsesret, Sted; og som Følge heraf kunde Forsørgelsespligten

saaledes ikke paahvile det ommeldte Pastorat.

Med vedkommende Amtmands Skrivelse havde Indenrigsministeriet mod¬

taget et Andragende, hvori Værgen for den sindssvage N. N., næst at be¬

svære sig over, at bemeldte hans Myndling var paalignet Communeafgifter

af Formue og Leilighed saavel til den Kjøbstad, hvor hans Formue admini¬

streredes som til den Kjøbstad hvor han var indtinget og som sindssvag

holdtes under Bevogtning, — udbad sig Resolution for, til hvilken af bemeldte

Communer Bidraget rettelig blev at svare.

I denne Anledning svarede Ministeriet i Skrivelse af 7de Marts sidstl.,

at det omspurgte Communebidrag blev at svare til den Kjøbstad, hvor den

Paagjældende havde personligt Ophold; hvorhos Ministeriet, efter den Anled¬

ning, Amtets Skrivelse dertil gav, tilføiede, at Samme med Hensyn til Mo¬

tiverne til §8i Fdgn. 24de Januar 1844 (Ny Coll. Tid. for s. A. S. 132.
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134), sammenholdt med den tilsvarende Bestemmelse i Anordning for Her¬

tugdømmerne af 29de Decbr. 1841 § 65, ikke fandt i de ved Paagjæl¬

dendes Anbringelse og Ophold i bemeldte Kjøbstad fremhævede Omstændig¬

heder Noget tilhinder for, at han sammesteds havde erhvervet Forsørgelsesret.

Ved allerhøieste Resolution af 15de April d. A. er det, paa Indenrigs¬

ministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling, allernaadigst bifaldet:

at den i Henhold til allerhøieste Reskript af 22de Marts 1843 endnu

bestaaende Indskrænkning i Adgangen til at ernære sig ved, Hvedebrødsbag¬

ning i Kolding bortfalder med den 1ste Januar 1859, saaledes at der fra

den Tid med Hensyn til bemeldte Næring i Eet og Alt bliver at forholde

paa samme Maade som i de af Landets Kjøbstæder, hvor der paa samme

ikke findes Laug; samt

at det i allerhøieste Reskript af 22de Marts 1843 fastsatte Antal af

6 Hvedebrødsbagerier i Kolding strax forøges med 2, til hvis Anlæg In¬

denrigsministeriet, efter derom modtagne Ansøgninger, skal være bemyndiget

til ad mandatum at meddele Bevilling.

Justitsministeriet.

Endeel Brændeviinsbrændere og Bagere i N. N. Kjøbstad havde i et

til vedkommende Amtmand indgivet Andragende henledet Opmærksomheden

paa de Vanskeligheder, som det under de stedfindende Forhold, isærdeleshed

i de korte Vinterdage, havde for dem at erholde de til deres Bedrift for¬

nødne formalede Kornvarer tilførte paa Søgnedagene allene — en i selve

Byen beliggende Mølle og en af de nærmeste Landmøller vare nemlig af¬

brændte, saa at Formaling af Korn til Byens Brug saagodtsom allene

og derfor anholdt—maatte foregaae paa en nærliggende Landmølle

om, at den fornødne Kjørsel til dem med formalet Sæd, uanseet Bestem¬

melserne i Fdgn. af 26de Marts 1845, maatte finde Sted om Søn= og

Helligdagene.

I Anledning heraf havde vedkommende Amtmand, næst at bemærke, at

han efter Omstændighederne havde troet at kunne meddele Tilladelse til den

omhandlede Kjørsel om Søn= og Helligdagene indtil videre, dog med Und¬

tagelse af Tiden for Høimesse=Gudstjenesten mellem Kl. 9½ og 11½, i

Skrivelse til Justitsministeriet indstillet, at Ministeriet vilde approbere den

ommeldte Tilladelse; hvorhos han havde yttret, at det i saa Fald formeent¬

lig vilde være nødvendigt, at det paalagdes Politimesteren, til Amtet at ind¬

berette, naar denne undtagelsesviis tilladte Kjørsel ikke kunde ansees absolut

nødvendig for de Næringsdrivende for at Tilladelsen derefter kunde blive

tilbagekaldt.



942

Foranlediget heraf tilskrev Justitsministeriet under 12te Januar d. A.

bemeldte Amtmand, at Ministeriet ingen Myndighed havde til at dispensere fra

Bestemmelsen i Fdgn. af 26de Marts 1845, men at det, saalænge Aars¬

tiden i Forbindelse med de i Andragendet omforklarede særegne Forhold med¬

førte, at Byen ellers ikke kunde blive tilstrækkeligen forsynet med formalet

Korn, ikke kunde ansees stridende mod Forskrifterne i den nævnte Fdgs. § 3

(cfr. § 2 og Motiverne i Ny Coll. Tid. for 1845 S. 302), at de om¬

handlede Kjørsler foregik i Helligdagstiden, dog at de, naar ikke ganske sær¬

deles Omstændigheder skulde kræve det Modsatte, ikke maatte finde Sted i

selve den Tid, da Gudstjenesten holdtes.

I et med vedkommende Amts Erklæring til Justitsministeriet indkommet

Andragende havde en Retsbetjent anholdt om Resolution for, hvorvidt han

kunde ansees berettiget til for Afholdelsen af Auction over en fast Eiendom

at fordre Gebyr efter Sportelreglementet af 22de Marts 1814 § 100, be¬

regnet efter det høieste Bud 7000 Rd. eller endog efter den noget høiere

Kjøbesum, hvorfor Eiendommen ved et til Auctionsprotokollen indgaaet saa¬

kaldet Forlig umiddelbart efter Auctionens Afholdelse blev solgt til den Høist¬

bydende, hvilket Gebyr var blevet bemeldte Retsbetjent nægtet af Vedkom¬

mende, fordi Reqvirenten, efterat Opraab havde fundet Sted og Bud vare

gjorte, ifølge Overenskomst med den Høistbydende og øvrige Vedkommende

frafaldt Auctionens videre Fremme, saa at der ikke blev givet Hammerslag

paa det gjorte høieste Bud 7000 Rd., uagtet det udtrykkelig indeholdtes i

Auctionsconditionerne, at Hammerslaget skulde give Approbation.

I Anledning heraf svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 6te Decbr.

f. A., at det maatte tiltræde den af Amtet yttrede Formening, at der i det

ovenmeldte Tilfælde kun kunde tilkomme Auctionsdirecteuren Gebyr for for¬

gjæves Auction efter Sportelreglementet §113, men at Spørgsmaalet iøvrigt

maatte henhøre under Domstolenes Afgjørelse.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 25de Novbr. sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Amnesti for forhenværende Premierlieutenant ved det 1ste

Dragon-Regiment Hans Bernhard Maximilian Georg Emil

v. Holstein:

Hans Majestæt Kongen har ifølge Krigsministeriets derom nedlagte

allerunderdanigste Forestilling under 18de d. M. allerhøist approberet,

„at den i Henhold til det allerhøieste Patent af 29de Marts 1852

fra Amnesti udelukkede forhenværende Premierlieutenant ved det 1ste Dra¬
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gon=Regiment Hans Bernhard Maximilian Georg Emil v. Hol¬
stein tilstaaes en Amnesti, dog kun i den Udstrækning, at det fra nu af

skal være ham tilladt at opholde sig i Kongens Riger og Lande“.
Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab.

Under 29de Novbr. sidstl. har Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig
udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse angaaende Forbud imod at holde

Bladet „Altonaer Jeitung“ i Hertugdømmet Slesvig:
Med Hensyn til den i Extrabladet til det i Altona udkommende Blad

„Altonaer Zeitung“ af 27de November 1854 indeholdte falske Efterret¬

ning med Overskrift: „Copenhagen, vom 26sten November (pr. Telegraph)“

forbydes det herved i Hertugdømmet Slesvig at udbrede og holde det be¬
meldte Blad „Altonaer Zeitung“

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab til Efterlevelse for alle
Vedkommende,

Ordenscapitulet.

Under 25de Octbr. har Hans Majestæt Kongen benaadet Amtmand

for Husum og Bredsted Amter samt Overstaller og Overdiggreve i Land¬

skaberne Eidersted og Pellworm, Kammerherre Christian Gottfrid Wilhelm

Johannsen, Ridder af Dannebrogsordenen, med Dannebrogsmændenes Hæ¬

derstegn.

Under 12te Novbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Borgermester, Byfoged og Byskriver i Apenrade, Justitsraad Peter Jvar Ju¬
lius Lunn til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt Bor¬

germester i Sønderborg, Auditeur Søren Hilmar Steinthor Finsen til Rid¬

der af Dannebrogsordenens 3die Klasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt For¬

mand for Deputeretcollegiet i Apenrade Nicolai Sørensen, Farver Marcus

Adolph Jürgensen paa Gravensteen, Sognefoged Bende Winther i Ørsløv

under Hellevad Sogn, og Dyrlæge Jørgen Rossen Jacobsen i Aarslev, til

Dannebrogsmænd.

Under 14de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Borgermester, Byfoged og Byskriver i Haderslev, Justitsraad Emil Hamme¬

rich, og Sognepræst i Haderslev constitueret Provst for Haderslev Provsti

Hans Peter Kofoed Hansen til Riddere af Dannebrogsordenens 3dieKlasse.

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævntMøller

Schröder ved Haderslev til Dannebrogsmand.

Ledige Embeder.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Bredsted Sogne¬

kald under Bredsted Provsti. Indtægterne bestaae i: et Fixum af 328 Rd.

47 ß.; Accidentser c. 270 Rd.; Forpagtningsafgift 240 Rd.; Offer 120

Rd.; adskillige andre Indtægter c. 95 Rd. Pension bliver at svare til For¬
mandens Enke, der nyder Naadensaar indtil den 4de Novbr. 1855. Til

Fattigkassen svares 8 Rd. aarlig. — Kirke= og Skolesproget er tydsk.
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Ansøgninger om Embedet, der besættes ved Valg af Menigheden efter

indsendes til dette, ledsagede af de fornødnePræsentation af Kirkevisitatoriet,

Vidnesbyrd, inden 6 Uger fra den 23de Novbr. at regne.

Befordringer og Afgang.
Under Finantsministeriet. Ifølge allerhøieste Resolution af 20de Novbr.

have følgende Forfremmelser fundet Sted ved den dansk=vestindiske Hærstyrke
fra 1ste Octbr. d. A. at regne: Premierlieutenant paa yngst Gage F. C.

v. Kleist, Ridder af Dannebrogen, udnævnes til Premierlieutenant paa ældst

Gage; Secondlieutenant paa ældst Gage, charakteriseret Premierlieutenant
P. D. v. Bügel udnævnes til Premierlieutenant paa yngst Gage; og Se¬

condlieutenant paa yngst Gage H. E. v. Petersen udnævnes til Secondlieute¬

nant paa ældst Gage.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 27de Novbr. er

Adjunet ved Roeskilde Cathedralskole, Cand. theol. J. H. Kruse allernaa¬

digst beskikket til Sognepræst for Søllested Menighed paa Lolland.
Under Krigsministeriet. Under 18de Novbr. ere de under 1ste

s. M. med Pension dimitterede Oberstlieutenanter i Infanteriet S. H. v.

Stockfleth, Ridder af Dannebrogen, og C. W. F. C. C. v. Thrane, Ridder

af Dannebrogen, allerhøist meddeelte Afsked som Oberster. Under s. D. er
charakteriseret Major a la suite i Infanteriet W. T. S. v. Rømeling, Com¬

mandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, allerhøist udnævnt til Major

a la suite i Infanteriet. Under s. D. er Overlæge paa yngst Gage i Ar¬

meen J. F. Jørgensen oprykket paa næstældst Overlægegage. Under s. D.

er Secondlieutenant af Infanteriet A. C. N. W. v. Holstein allerhøist be¬

kikket til 2den Toldassistent i Itzehoe, samt som Følge heraf meddeelt Afsked

i Naade af Krigstjenesten. Under s. D. er Corporal O. C. Schleppegrell

allerhøist udnævnt til Secondlieutenant i Infanteriet, med Anciennitet fra

31te Octbr. 1854. Under s. D. er Cadet uden Gage ved det Kgl. Land¬

cadetcorps E. G. T. v. Kohl allerhøist ansat indtil videre i virkeligt Cadet¬

nummer. Under s. D. er Admitteret ved det Kgl. Landcadetcorps L. A.

Stjernholm allerhøist ansat som Cadet uden Gage ved Corpset, samt indtil

videre indtraadt i virkeligt Cadetnummer.

Under 23de s. M. er Fuldmægtig under Krigsministeriet, Krigsassessor

H. H. Thomsen allerhøist udnævnt til virkelig Krigsraad.

Under 24de s. M. er den under 18de Novbr. d. A. i Civiletaten be¬

fordrede Secondlieutenant i Infanteriet A. C. N. W. v. Holstein allerhøist

meddeelt Afsked som Premierlieutenant.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 22de Octbr.
er Cand. theol. H. W. Find allernaadigst udnævnt til Sognepræst for Ham¬

melev Menighed under Haderslev Provsti. Under 19de Novbr. er Bureau¬

chef under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, Kammerjunker E. Vedel

allernaadigst udnævnt til 8de Raad i Appellationsretten for Hertugdømmet

Slesvig.

og S. Øi Lin. 12 . v stedefor 2460 løs(g Trykfeil.
246,860.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Depariemenisiivenven,

udgivet, redigeret og forlagt

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 9“ December 1854.N68.

Lovgivning.

Under 4de Decbr. sidstl. er udkommet følgende, af den Minister, hvem

Ledelsen af alle Rigsraadet vedkommende almindelige Anliggender er aller¬

naadigst overdraget, parapherede, allerhøieste Regulativ for Forretnings¬

ordenen i Rigsraadet:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: Efterat et Udkast til Regulativ for Forretningsordenen i

Vort Rigsraad, i Overensstemmelse med § 18 i Vor Forordning af 26de

Juli d. A., om det danske Monarkies Forfatning for dets Fælledsanliggen¬

der, har været forelagt Samme, for derover at afgive Betænkning, hvilken

Vi dernæst have ladet Os allerunderdanigst foredrage, have Vi allernaadigst

besluttet at anordne Følgende angaaende bemeldte Forretningsorden.

Thi byde og befale Vi som følger:

§ 1.

Præsidenten styrer Forretningernes Gang, modtager alle Meddelelser

til Rigsraadet og forestaaer dets Udfærdigelser. Under Rigsraadets For¬

handlinger henvendes stedse Ordet til ham.

§ 2.

Vicepræsidenten træder, under Præsidentens Forfald, i hans Sted.

§ 3.

Rigsraadet vælger blandt dets Medlemmer to Sekretærer, hvilket

Valgs Varighed gjælder for den hele Rigsraadssamling. Uden Rigsraadets

Samtykke kan Ingen fritages for at modtage saadant Valg.

Sekretærerne føre Protokollen ovor Rigsraadets Forhandlinger og de¬

res Resultat. Ved hvert Mødes Begyndelse forelæses Protokollen for det
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forrige Møde, og naar den er bleven ratihaberet, underskrives den af Præ¬

sidenten og Sekretærerne.

Til Medhjælp ved at føre Protokollen kunne af Sekretærerne, i For¬

ening med Præsidenten og Vicepræsidenten, for hver Rigsraadssamling an¬

tages dertil egnede Mænd udenfor Rigsraadet.

§4.

Intet Medlem af Rigsraadet kan uden gyldigt Forfald udeblive fra

sammes Møder. Forfaldet anmeldes for Præsidenten og bliver, tilligemed

Grunden til det, af ham at bringe til Rigsraadets Kundskab.

§ 5.

forelagte Sager kan intet Andragende ellerUdenfor de af Regjeringen

Forslag indbringes for Rigsraadet uden af dettes Medlemmer og med dets

Samtykke.

§ 6.

Forhandling i Rigsraadet, naar den ikkeIngen Sag kan komme unde¬

Anmeldelse for Præsidenten, af denne satforud er, efter foregaaende skriftlig

paa Dagsordenen.

§ 7.

Naar en Sag er foredraget iRigsraadet, og det, forsaavidt den ikke

er forelagt af Regjeringen, først ved Rigsraadets Beslutning er afgjort, at

den skal videre fremmes tages der Bestemmelse om, hvorvidt der til dens

nærmere Prøvelse skal nedsættes et Udvalg. Beslutning om Nedsættelse af

et Udvalg kan ogsaa tages under den foreløbige Forhandling, der i saa Fald

bliver at udsætte, indtil Udvalget har afgivet sin Betænkning.

§ 8.

Enhver Sag skal, hvad enten Udvalg nedsættes eller ikke, undergives

tvende Forhandlinger i Rigsraadet: en foreløbig og en endelig.

§ 9.

Under den foreløbige Forhandling finder ingen Afstemning i Sagen

Sted.

Forsaavidt et Udvalg har været nedsat, maa Udvalgets Betænkning, i

begge Sprog, tre Dage førend den kommer til Forhandling have været bragt

til Rigsraadets Kundskab; dog kan med Rigsraadets Samtykke Afvigelse fra

denne Frist finde Sted. Forlanges det af noget Medlem ved Forhandlin¬

gens Begyndelse, bliver Betænkningen at oplæse.

Naar Præsidenten finder, at Sagen er moden til at overgaae til ende¬

lig Forhandling, slutter han den foreløbige Forhandling. Dog skal, hvis

noget Medlem andrager derpaa, Spørgsmaalet om Forhandlingens Slutning

afgjøres af Rigsraadet selv.
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De Medlemmer, der ønske Ændringsforslag bragte under Afstemning

ved Sagens endelige Forhandling, maae under den foreløbige Forhandling

antyde disse, og senest Dagen efter dens Slutning indgive dem til Præsi¬

denten, som drager Omsorg for, at de, i begge Sprog, blive bragte til

Rigsraadets Kundskab, senest 24 Timer, førend de foretages til Forhandling.

Forslag til Forandringer i Ændringsforslag kunne fremkomme senere, dog at

det ialtfald skeer saa betimeligt at de kunne være bragte til Rigsraadets

Kundskab ved Begyndelsen af det Møde, hvori de skulle behandles.

§ 10.

Den endelige Forhandling maa ikke uden Rigsraadets Samtykke

finde Sted tidligere end tre Dage efter den foreløbige Forhandlings Slutning.

Naar Sagen behørigen er forhandlet, bringer Præsidenten den til Af¬

stemning i den Form, som dens Beskaffenhed og de stedfundne Discussioner

gjøre det fornødent. Afgjørelsen af hvorledes Spørgsmaalene skulle stilles

til Afstemning tilkommer allene Præsidenten, der imidlertid dog, hvor han

finder det hensigtsmæssigt, kan overlade samme til Rigsraadet selv.

§11.

Rigsraadets Betænkninger og Beslutninger blive efter Stemmegivnin¬

gens Resultat at affatte af det Medlem, eller de Medlemmer, til hvem Rigs¬

raadet overdrager det, og derefter at forelægge Præsidenten, der har at for¬

anstalte, at de, affattede i begge Sprog, ligge til Eftersyn af Rigsraadets

Medlemmer 24 Timer, førend de foredrages i Forsamlingen.

I de Sager, i hvilke Rigsraadet ikke har besluttende Myndighed har

Minoriteten Ret til at forlange sin afvigende Mening, tilligemed de Grunde,

hvorpaa den er bygget, optaget i Rigsraadets Betænkning.

Udfærdigelserne, der stedse blive at affatte paa Dansk allene, stiles til

Kongen, og naar de, efterat være oplæste i Rigsraadet, ere blevne bifaldte

af dette eller forandrede i Overensstemmelse med dets Beslutning, underskri¬

ves de af Præsidenten og indsendes af ham til Kongen.

§ 12.

Alle Spørgsmaal afgjøres ved Stemmefleerhed, og intet tilstedeværende

Medlem kan afholde sig fra at afgive sin Stemme.

Præsidenten stemmer sidst, og i Tilfælde af Stemmelighed gjør hans

Stemme Udslaget.

§ 13.

Præsidenten, Vicepræsidenten og Sekretærerne have i Forening at for¬

anstalte det Fornødne med Hensyn til Offentliggjørelsen af Rigsraadets Be¬

slutninger og Betænkninger til hvilke de af Regjeringen forelagte Udkast

føies som Bilag.
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§ 14.

Ministrene, eller hvem Kongen ellers beordrer til at møde i Rigs¬

raadet, tage under Forhandlingerne Ordet naar de ønske det.

Hvorefter Alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Under 19de Novbr. sidstl. er igjennem Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig udkommet følgende Patent for Hertugdømmet Slesvig angaa¬
ende Udskrivningen af Magasinkorn, Hø og Halm for Aaret 1855:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Gjøre vitterligt: At Vi for Aaret 1855 have anordnet en Udskrivning af

Magasinkorn, Hø og Halm, af de Distrikter i Hertugdømmet Slesvig, som

hidtil have leveret samme, med resp. een Tønde Rug og een Tønde Havre

af hver Plov, tilligemed to Læs Hø og to Læs Halm af hver Plov i Mar¬

sken, og eet og et halvt Læs Hø og eet og et halvt Læs Halm i Geestdi¬

strikterne, hvert Læs Hø a 600 Pund og hvert Læs Halm a 480 Pund

dansk Vægt, saaledes, at saavel Rugen som Havren samt ogsaa Høet og

Halmen ikke behøver at opbevares og eventuelt at leveres in natura, men

derimod skal betales efter de Priser, som Vi i sin Tid nærmere ville be¬

stemme.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Blandede Efterretninger.

Finantsministeriet.

Fra Gouvernementet for de dansk=vestindiske Besiddelser er til Finants¬

ministeriet indløbet følgende Beretning af 30te October angaaende den i

Midten af bemeldte Maaned paa de vestindiske Øer faldne betydelige Regn¬

mængde.

De virginske Øer havde fra 15de til 18de October et Uveir med Blæst

og Regn, hvis Lige, med Hensyn til Vedvarenhed, de ældste Folk paa Øerne

ikke have oplevet. Vinden dreiede sig fra Øst til Syd og derpaa til Vest,

men blev ikke nordlig, der under orkanagtige Storme pleier at være stærkest,

og Skibene, hvoraf der i St. Thomas laae den danske Corvet „Najaden“

2 engelske og 1 fransk Krigsskib, foruden flere af det engelske Dampskibs¬

Compagnies Skibe og mange Coffardistibe lede ingen Skade, da deres

Ankere holdt; kun nogle Baade og Pramme bleve ødelagte. Regnskyllet

blev heller ikke, med Undtagelse af et Par Gange for en kort Tid, saa

heftigt, som man ellers kan have det i disse Egne; men den hidtil ukjendte

Vedvarenhed af samme i 3  4 Dage medførie Faldet af en ganske over¬
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ordentlig Regnmængde. Denne var imidlertid paa St. Croix mindre og

faldt jevnere end paa St. Thomas og St. Jan, og der er derfor paa

førstnævnte Ø ikke allene ingen Skade skeet af Uveiret, men dette har tvert¬

imod paa de fleste Steder været til stor Gavn for Markerne. Efter de

paa Eiendommen Elixa's Retreat af Major Ridder Lang anstillede Iagt¬

tagelser var Regnmængen sammesteds

den 15de October 21 Linier (10 til en engelsk Tomme).

Natten mellem den 15de og 16de 50

den 16de October32.2

Natten mellem den 16de og 17de 19.2

den 17de October17

—Natten mellem den 17de og 18de 10

——3.5den 18de October

152.9 Linier eller noget over 15 Tommer.

Andre Dele af Øen have imidlertid modtaget langt mere Regn; saa¬

ledes er der paa Plantagen the William faldet 19½ Tommer, paa Plan¬

tagen Hamsbay 21 Tommer, og paa nogle Steder paa Øens Nordside

skal der endog være faldet 30 Tommer Regn. Vandløbene paa Øen stege

naturligviis til en usædvanlig Størrelse under Regnen og eet Menneske om¬

kom ved Drukning.

Paa St. Thomas og St. Jan er Regnen faldet heftigere og i større

Mængde end paa St. Croix og har anrettet stor Skade paa Gaderne i

St. Thomæ By, saavelsom paa Landeveiene paa begge Øer, der paa flere

Steder bleve aldeles ufremkommelige. Vandløbene igjennem St. Thomæ

By, der i stærke Regnskyl svulme op ved det fra Bjergene bag Byen ned¬

styrtende Vand, stege over Bredderne, da Brohvælvingerne ikke kunde rumme

Vandet, og dette tog Vei igjennem nogle Dele af Gaderne, og foraarsagede

nogen, men dog ikke betydelig Skade i nogle Boutikker. Tre Mennesker,

der formodentlig have forsøgt at komme over Vandløbene i Nattens Mørke,

ere fundne druknede, og en Fjerde savnes. Regnmængden opgives indtil

34 engelske Tommer paa disse Øer.

Af Pastor Knoxs Beskrivelse af St. Thomas (Newyork 1852, S.

195) sees det, at Regnmængden paa bemeldte Ø, efter Dr. Hornbecks

Iagttagelser for 11 Aar, i Gjennemsnit udgjør 468½0 engelske Tommer, og

at 14 Tommer har været det Meste, som er falden i 1 Maaned, medens

der i Almindelighed ikke vil falde mere end fra 219 til henved 6 Tommer

i 1 Maaned. Den faldne Regnmængde fra 15de til 18de October d. A.

er derfor en ganske overordentlig Naturbegivenhed, hvis Beskaffenhed vil bedre
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indsees af Danske naar det erindres at den aarlige Regnmængde i Kjø¬

benhavn efter J. F. Schouws Meddelelse (Bemærkn. til Olsens Kaart

over Danmark, Kbhvn. 1838) kun er 21 danske Tommer.

Ifølge en Meddelelse fra Chefen for et engelsk Krigsskib der indløb

til St. Thomas kort efter Uveiret, havde dette ikke strækket sig til Antigua

og kun i mindre Grad til de nærmere Øer, og sandsynligviis har det saa¬

ledes indskrænket sig til de virginske Øer.

Justitsministeriet.

N. N. havde for Justitsministeriet besværet sig over, at der i Henhold

til det allerhøieste Reskript af 28de Juni 1822, hvorved Aarhuus Overfor¬

mynderi er tilstaaet en Godtgjørelse af 4 ß. pr. Rbd. af Renten af de un¬

der Overformynderiet indestaaende Kapitaler, af Overformynderibestyrelsen

sammesteds var blevet affordret ham et Beløb af 20 Rbd. som Gebyr for

Administrationen i 1 Aar af den hans Stedbørn paa Skistet efter deres

afdøde Fader tilfaldne Arv af 12,000 Rbd., endskjøndt der af denne Arv,

der ifølge thinglæst Skifteextract indestod hos Andrageren, ingen Renter sva¬

redes, saalænge Børnene erholdt Opdragelse hos ham.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med Kjøbenhavns Magi¬

strat, der yttrede, at der i lignende Tilfælde erlagdes Administrationsgebyr

til det under Samme henhørende Overformynderi, hvilket ogsaa var givet

Medhold af det Kgl. danske Cancelli i Skrivelse til bemeldte Magistrat af

17de Mai 1831, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 7de Decbr. f. A.,

at Aarhuus Kjøbstads Overformynderi ogsaa i Tilfælde som det omspurgte

maatte ansees berettiget til at oppebære det ved Reskriptet af 28de Juni

1822 hjemlede Administrationsgebyr.

Udenrigsministeriet.

Kjøbmand Chr. L. Cloos er anerkjendt som hamborgsk Viceconsul i

Frederikshavn.

Kjøbmand W. Elkan i Harburg er af den hannoverske Regjering an¬

erkjendt som dansk Consul sammesteds.

Ligeledes er der meddeelt Exequatur til de danske Viceconsuler W. Ko¬

now i Bergen og Ph. Fabbri i Trebisond.

Under 3die Decbr. er Kjøbmand G. Brieger i Veile allernaadigst an¬

erkjendt som Lippesk Consul for det danske Monarkie.
—

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Stadager og Nørre¬

Kirkeby Sognekald paa Falster. Reguleringssum 1594 Rd. Ny Ansættelse
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351 Rd. — Wærum og Ørum Sognekald i Aarhuus Stift. Regulerings¬

sum 832 Rd. Ny Ansættelse 208 Rd. — Embedet som ordineret Catechet

og Førstelærer ved Borgerskolen i Odense. Løn af Skolekassen 400 Rd.;

Offer af Frue Menighed; fri Bolig, eller Huusleiegodtgjørelse 120 Rd.;

Brændselsgodtgjørelse 30 Rd.— Alle disse Embeder ere opslaaede vacante
den 4de Decbr.

Ebeltoft og Draaby Sognekald i Aarhuus Stift. Reguleringssum

1336 Rd. Ny Ansættelse 334 Rd. — Gjern og Skannerup Sognekld

i Aarhuus Stift. Reguleringssum 844 Rd. Ny Ansættelse 211 Rd.

Ørre og Sinding Sognekald i Ribe Stift. Reguleringssum 725 Rd. Ny

Ansættelse 197 Rd. — Alle disse tre Embeder ere opslaaede vacante den
9de Decbr.

Under Krigsministeriet. Et Embede som virkelig Auditeur, til hvilket

er henlagt en aarlig Gage af 800 Rd. foruden de sædvanlige Emolumenter.

Den, som beskikkes i Embedet, har at gjøre Tjeneste ved de militære Juris¬

dictioner efter Krigsministeriets nærmere Bestemmelse, og forpligtes derhos til

eventualiter at overtage Regnskabsførerforretningerne ved den Afdeling, hvor¬

ved han maatte blive ansat, mod da at stille den for Oppebørslerne anord¬

nede Sikkerhed. Ansøgningerne indsendes til Krigsministeriet senest den
25de December.

Embedet som Branddirecteur for Amterne Kiel, Bordesholm og Crons¬

hagen, der kan ansøges af Officerer i Armeen. Med Embedet er forbundet

en fast aarlig Gage af 400 Rd., og desuden 16 Rd. til Skrivematerialier,

derimod ingen Sportler eller Biindtægter. I Tjenstanliggender har Brand¬

directeuren fri Befordring. I Sikkerhed for de med Embedet forbundne

Oppebørsler stilles 2400 Rd. enten i Kgl. 4pCt. Obligationer eller i rede

Penge.

Befordringer og Afgang.

Under 3die Decbr. er der meddeelt allerhøieste Confirmation paa en af

Forstanderen for Herlufsholms Skole og Gods under 6te Octbr. d. A. ud¬

færdiget Bestalling for Overlærer ved Herlufsholms Stiftelse, Cand. philol.

C. R. S. Listov til at være Rector ved samme Stiftelses lærde Skole og
Opdragelsesanstalt.

Under Finantsministeriet. Under 3die Decbr. er Cancellist under Fi¬

nantsministeriet I. W. E. Winther allernaadigst beskikket til Fuldmægtig un¬
der samme Ministerium. Under 4de s. M. er Toldassistent i Helsingør,

charakteriseret Controlleur N. L. Knoph allernaadigst beskikket til Toldcon¬

trolleur i Kallundborg.
—

Under Justitsministeriet. Under 3die Decbr. er Chefen for Justits¬
ministeriets 2det Departement, Ctatsraad C. D. Lunn, Ridder af Danne¬
brogen, allernaadigst beordret til som Tilforordnet at tiltræde Repræsentant¬

skabet for det almindelige Brandassurance=Compagni for Varer og Effecter.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 3die Decbr. er

Sognepræst for Ørum og Gunnerup Menigheder i Aarhuus Stift I. C.
Valeur allernaadigst udnævnt til Consistorialraad. Under 4de s. M. er
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Sognepræst for Ørre og Sinding Menigheder i Ribe Stift S. A. Søl¬

ling allernaadigst beskikket til Sognepræst for Kirkehvalsø og Særløse Me¬

nigheder i Sjællands Stift; Sognepræst for Gjern og Skannerup Menig¬

heder i Aarhnus Stift C. C. Wittrup til Sognepræst for Mariager Menig¬

hed i samme Stift; Sognepræst for Hillerød og Herløv Menigheder og

Slotsprædikant ved Frederiksborg Slot I. Galskjøt til tillige at være

Slotspræst ved bemeldte Slot; residerende Capellan for Søndersø Me¬

nighed i Fyens Stift C. F. F. Weiss til Sognepræst for Sønderhaa

og Hørsted Menigheder i Aalborg Stift; personel Capellan for Clemensker

Sogn paa Bornholm L. C. C. Nyholm til ordineret Caiechet og Første¬

lærer ved Borgerskolen i Nibe. Under s. D. er det allernaadigst tilladt
at Sognepræst for Skibby Menighed i Sjællands Stift P. F. Storch, der

under 22de Octbr. allernaadigst er beskikket til Sognepræst for Bregninge

og Bjergsted Menigheder i samme Stift, maa betragtes som ikke befor¬

dret til dette Sognekald; og er derhos under s. D. Sognepræst for
Ebeltoft og Draaby Menigheder i Aarhuus Stift O. Wiedemann aller¬

naadigst beskikket til Sognepræst for bemeldte Bregninge og Bjergsted Me¬
nigheder.

Under Indenrigsministeriet. Under 3die Decbr. er der allernaadigst

meddeelt Forstcandidaterne F. Oldenburg og O. F. C. Sigetty Landmaaler¬

Bestallinger.

Under Krigsministeriet. Under 18de Novbr. er charakteriseret Ca¬

pitain i Infanteriet F. F. H. v. Baller, Ridder af Dannebrogen, allerhøist

sat a la suite i Infanteriet.

Under 22de s. M. er Secondlieutenant paa yngst Gage i Infanteriet
W. v. Ewald allerhøist forsat i lige Egenskab til den Kgl. Livgarde til Fods.

Under 23de s. M. er Premierlieutenant i Infanteriet B. C. M. v.

Aarøe, Ridder af Dannebrogen, allerhøist sat a la suite i Infanteriet, fra
1ste Decbr. d. A. at regne.

Under Marineministeriet. Under 3die Decbr. er Premierlieutenant i

Søetaten O. C. Hammer, paa Grund af hans Udnævnelse til virkelig Kryds¬

toldinspecteur paa Monarkiets Vestkyst, allernaadigst meddeelt Afsked i Naade
af Søetatens Tjeneste.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 25de Novbr.
er Sognepræst for Eggebek Menighed I. Friis allernaadigst udnævnt til

Sognepræst for Hundewitt Menighed i Flensborg Provsti; Catechet og første

Lærer ved den danske Borgerskole i Flensborg I. Th. S. Krohn til Sogne¬
præst for Neukirchen Menighed i Flensborg Provsti; ordineret Candidat i

Theologien N. Bertelsen til Præst ved den evangelisk=lutherske Kirke i Fre¬
derikstad; constitueret Conrector ved Flensborg lærde og Realskole C. Th.

Schumacher til Conrector ved bemeldte Skole; Candidat i Philologien P.

K. Blichert og Candidat i Theologien H. H. Hinrichsen til Adjuncter ved

Domskolen i Slesvig; Forstcandidat og Landmaaler A. C. Th. Jensen i

Sønderborg til Jagtjunker; Fuldmægtig under Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig, Sekretær C. N. F. Karpf til virkelig Kammerassessor.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 13“ DecemberN69. 1854.

Under 12te December har det behaget Hans Majestæt Kongen i Naade at
entledige følgende Ministre fra de dem allernaadigst betroede Ministerposter,

nemlig:

Hs. Exc. Premierminister for Kongeriget Danmark samt tillige Minister

for Kirke= og Underviisningsvæsenet i Kongeriget, Geheimeconferents¬

raad Dr. juris A. S. Ørsted, Ridder af Elephanten, Storkors af

Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand;

Hs. Exc. Minister for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, Geheime¬

conferentsraad, Kammerherre Grev H. A. Reventlow=Criminil,

Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogsordenen og Danne¬

brogsmand;

Hs. Exc. Minister for Hertugdømmet Slesvig, Geheimeconferentsraad

Kammerherre Grev C. Moltke, Ridder af Elephanten, Storkors af

Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand;

Hs. Exc. Indenrigsminister, Geheimeconferentsraad F. F. Tillisch, Rid¬

der af Elephanten, Storkors af Dannebrogsordenen og Dannebrogs¬

mand;

Hs. Exc. Krigsminister, Generallieutenant C. F. v. Hansen, Storkors

af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand;

Hs. Exc. Udenrigsminister ad interim, Directeur for Øresunds Told¬

kammer, Geheimeconferentsraad C. A. Bluhme, Storkors af Danne¬

brogsordenen og Dannebrogsmand;

Finantsminister, Kammerherre Grev W. C. E. Sponneck, Storkors af

Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand;
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Marineminister, Contreadmiral, Kammerherre S. A. Bille, Comman¬

deur af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand.

Under s. D. er der til samtlige fornævnte Ministre udfærdiget aller¬

høieste Ordrer, hvorved de dem i sin Tid tillagte allerhøieste Ordrer om at

indtræde i det Kongelige Geheime Statsraad allernaadigst sættes ud af Kraft.

Under s. D. har det behaget, Hans Majestæt allernaadigst at sætte ud

af Kraft den Hs. Exc. Geheimeconferentsraad Ørsted under 10de Mai

d. A. tillagte allerhøieste Ordre om midlertidigen at overtage Bestyrelsen

af Justitsministeriet.

Under s. D. er den Kammerherre, Grev Sponneck under 15de

Octbr. d. A. tillagte allerhøieste Ordre om indtil videre at overtage Ledel¬

sen af alle Rigsraadet vedkommende almindelige Anliggender allernaadigst

sat ud af Kraft.

Hans Majestæt har dernæst under s. D. allernaadigst udnævnt:

Hs. Exc. Geheimeconferentsraad, Kammerherre Ludvig Nicolaus v.

Scheel, Landdrost i Herskabet Pinneberg, Storkors af Dannebrogs¬

ordenen og Dannebrogsmand, til Minister ad interim for Hertugdøm¬

merne Holsten og Lauenborg;

Domainedirecteur, Dr. juris Peter Georg Bang, Storkors af Danne¬

brogsordenen og Dannebrogsmand, til Indenrigsminister for Kongeri¬

get Danmark samt tillige til Premierminister ad interim for Konge¬

riget;

Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved det svenske Hof,

Kammerherre Grev Wulff Heinrich Bernhard Scheel=Ples¬

sen til det scheeleplessenske Forlods, Storkors af Dannebrogsordenen,

til Udenrigsminister ad interim for hele Monarkiet;

Kammerherre, Oberst og Commandeur for 1ste Artilleriregiment Mat¬

thias v. Lüttichau til Grundet, Ridder af Dannebrogsordenen og

Dannebrogsmand, til Krigsminister for hele Monarkiet;

Commandeur i Søetaten og Søtøimester Ove Wilhelm Michelsen,

Ridder af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand, til Marineminister

ad interim for hele Monarkiet;

Oberstlieutenant Carl Christopher Georg v. Andræ, Ridder af

Dannebrogsordenen, til Finantsminister for hele Monarkiet.

Professor, extraordinær Docent i Romerretten ved Kjøbenhavns Universitet,

Licentiatus juris Carl Christian Hall, Ridder af Dannebrogs¬

ordenen, til Minister for Kirke= og Underviisningsvæsenet i Kongeriget

Danmark.
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Til hver især af de saaledes allernaadigst udnævnte Ministre er der

under s. D. udfærdiget allerhøieste Ordre om at indtræde i det Kongelige

Geheime Statsraad og der tage Sæde efter sin personlige Rang.

Under f. D. er der endvidere udfærdiget en allerhøieste Ordre til Chef

for Indenrigsministeriets 1ste Departement, Etatsraad Carl Frederik

Simony, Ridder af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand, om ad in¬

terim at overtage Bestyrelsen af Justitsministeriet for Kongeriget Danmark

og er der derhos tillagt ham allerhøieste Ordre om at indtræde i det Kon¬

gelige Geheime Statsraad og der tage Sæde efter sin personlige Rang.

Under s. D. er der udfærdiget en allerhøieste Ordre til Premierminister

Indenrigsminister Bang om foreløbigen tillige at overtage Bestyrelsenog

af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under s. D. er det allernaadigst overdraget Minister for Hertugdøm¬

merne Holsten og Lauenborg, Geheimeconferentsraad Scheel, midlertidigen

under Udenrigsminister Grev Scheel=Plessens Fraværelse, at overtage

Bestyrelsen af Udenrigsministeriet.

Blandede Efterretninger.

Indenrigsministeriet.

Ifølge de fra Færøerne indtil den 7de November modtagne Efterret¬

ninger havde man der, siden Slutningen af Juli Maaned, da den forrige

Beretning afgik, næsten uafbrudt havt ubehageligt, ustadigt og koldt Veirlig,

og navnlig havde det i de to sidste Maaneder næsten ikke en eneste Dag

heelt igjennem været Tørveir.

Paa Grund af dette ustadige og endog der paa Øerne usædvanlig

sugtige Veir havde Høhøsten kun havt et maadeligt Udfald. Græsset var

vel de fleste Steder voxet godt, men var næsten overalt blevet slet høstet, og

paa enkelte Steder, saasom paa Vaagø og den nordlige Deel af Strømø,

var den største Deel af Høet blevet fordærvet af den vedvarende Regn.

Af Byg var der, paa Grund af de høie Kornpriser iaar i de fleste

Bygder blevet saaet temmelig meget, og dette var næsten overalt lykkedes

godt til Trods for det uheldige Veirlig, og havde i det Hele givet et til¬

fredsstillende Udbytte saavel i Qvantitet som i Qvalitet.

Derimod havde Kartoffelhøsten ikke været heldig, idet der ikke blot næ¬

sten overalt kun var indavlet et ringe Qvantum, men de indavlede Kar¬

toffler tillige paa de fleste Steder vare, om end ikke syge, saa dog af en

maadelig Beskaffenhed, hvilket antages at være en Følge af det fugtige Veir,
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Ifølge Sysselmændenes Indberetninger vilde der iaar blive slagtet af

Faarog Lam:

4,381 Stkr.Norderø Sysseli

5,386i Østerø

9,242Strømøi

3,574i Vaagø

3,176i Sandø

3,567i Suderø

Jalt 29,326 Stkr.

(foruden Slagtet af det beneficerede Gods), hvilket udgjør 6,240 Stkr. min¬

dre end ifjor og 12,995 Stkr. mindre end i Aaret 1852. Desuden anto¬

ges Faarene at være af en maadeligere Beskaffenhed end de foregaaende Aar,

saa at der ikkun kunde ventes et meget ringe Udbytte af Talg.

I det strenge Veir, man havde i sidste Vinter, var Faarebesætningen

overalt bleven betydelig svækket, og da Foraarsveiret heller ikke blev gunstigt,

kunde Moderfaarene ikke komme til Kræfter, hvilket havde til Følge, at en

stor Mængde Lam bortdøde og at de tiloversblevne ikkun bleve smaae og

magre. Ifølge de gjennem Sysselmændene indhentede Oplysninger om den

for Øerne saa vigtige Faarebesætnings Størrelse og Tilstand var der i Lø¬

bet af sidste Aar omkommet ved Sygdom og Uheld:

i Norderø Syssel915 gamle Faar 1,279 Lam

653 —960i Østerø

—900 1,270i Strømø

— 1,7661,390i Vaagø

——— 6751,037i Sandø

i de 5 Sysseler 5,202 gamle Faar 5,643 Lam
—
eller ialt 10,845.

Naar nu hertil lægges 1800, som i det Hele omtrent skulle være døde i

Suderø, hvorfra dog ingen nøiagtig Indberetning var indkommen, var der

ialt ved Sygdom og Uheld iaar tabt 12,645 Faar og Lam. Paa Grund

heraf maatte det befrygtes, at det vilde falde Befolkningen, navnlig den fat¬

tigere Deel af samme, meget vanskeligt iaar at erholde det fornødne Qvan¬

tum iørret Lammekjød, som udgjør et af Beboernes vigtigste Næringsmidler.

Dette maatte saameget mere beklages, som Grindefangsten iaar var

slaaet næsten aldeles feil. Foruden de i tidligere Beretninger omtalte Grinde¬

fangster var der senere ikkun indtruffen en i Qvalbø den 24de Juli, hvor¬

ved blev dræbt 86 Stkr. Grindehvaler, vurderede til 28 Gylden 10½e Skind

og en i Vaag paa Suderø den 14de August, hvorved dræbtes 79 Stkr.

Hvaler, vurderede til 29 Gylden 2½ Skind; og der var saaledes iaar i det
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Hele ikkun dræbt 673 Stkr. Hvaler, hvilket er 403 Stkr. færre end ifjor

og 1491 Stkr. færre end i 1852.

Fiskeriet havde i det Hele været meget godt, og der var i Sommer

blevet fisket en meget betydelig Mængde Torsk. Hvad der meget havde bi¬

draget til, at Befolkningen med større Iver end tilforn havde drevet Torske¬

fiskeriet, var den Omstændighed at der i afvigte Sommer paa forskjellige

Øer af private Mænd blev gjort Indkjøb af raa Fisk, som Vedkommende

lode virke til Klipfisk til Salg ved Handelen, hvilket svarede god Regning.

Dette var saameget heldigere, som den Torsk, der fanges i Sommermaane¬

derne, ikke lader sig virke til Tørfisk, og Fisken hidtil maatte bringes til

Thorshavn for at virkes til Klipfisk, hvilket for Beboerne af de fjernere Øer

var næsten uoverkommeligt. Veirliget var imidlertid iaar ikke gunstigt for

Klipfisketilvirkning, især ikke i de tre sidste Maaneder.

Ligesom Grindefangsten, saaledes havde ogsaa det for privat Regning

drevne Havkalvefiskeri iaar kun givet et ringe Udbytte, nemlig 52 Tdr. Tran,

hvilket ikkun er Halvdelen af hvad der ifjor indvandtes.

Fuglefangsten havde været god.

Ingen smitsom Sygdom havde viist sig, og Sundhedstilstanden havde

i det Hele været tilfredsstillende.

Efterat Indenrigsministeriet, i Anledning af en Ansøgning fra Proprie¬

tær N. N. om Tilladelse til at anlægge en Vandmølle ved den forbi hans

Eiendom løbende Aa, havde tilladt, at der paa eller dog i den nærmeste

Omkreds af det under den optagne Synsforretning paapegede Sted anlæg¬

ges en Meelmølle at drives ved Vand eller ialtfald ved Damp, samt anmo¬

det Amtet om at affordre vedkommende Mølleeiere, hvis Møller maatte be¬

findes at ligge indenfor Cirkelslaget af 1 Miil fra det omhandlede Sted,

Erklæring, om de agtede at benytte den dem ved Loven af 14de April 1852

§ 5 indrømmede Fortrinsret ved at overtage Anlæget af den oprettende nye

Meelmælle, blev af Amtet, med Oplysning om, at kun to Møller ere be¬

liggende indenfor en Miils Afstand fra det Sted, hvor det er blevet tilladt,

at den nye Mølle maa anlægges, indsendt deels en Erklæring fra Eierne

af den ene af disse Møller om at de, forsaavidt den nye Mølle er tilladt

at anlægges som Vandmølle, agte at benytte den dem tilkommende For¬

trinsret, deels et nyt Andragende fra ovennævnte Proprietær, hvori han,

næst at oplyse, at han er Eier af hele den Grund, hvorom der ved Anlæget

af den nye Meelmølle kan blive Spørgsmaal, anholdt om, at det maatte

blive paalagt de Mølleciere, der ville gjøre deres Ret efter Loven af 14de

April 1852 § 5 gjældende, at stille Sikkerhed for, at den nye Mølle ogsaa
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virkelig bliver anlagt paa det dertil bestemte Sted, inden Udløbet af den i

nysnævnte Lovsted fastsatte Frist af 2 Aar; og modtog derhos Ministeriet

senere fra Amtet en Erklæring fra Eieren af den anden af de to forom¬

meldte Møller, hvori denne ligeledes gjorde sin Forret til Mølleanlæget gjæl¬

dende og derhos forespurgte, om han skulde dele denne Entreprise med Eierne

af den førstnævnte af disse Møller.

I Anledning heraf tilskrev Ministeriet under 10de August sidstl. Amtet

om at tilkjendegive fornævnte Proprietær, at Ministeriet ikke kan paalægge

vedkommende fortrinsberettigede Mølleeiere at stille en saadan Garanti som

af ham ansøgt, og anmodede derhos Amtet om at gjøre Eierne af de tvende

forommeldte allerede bestaaende Møller opmærksomme paa, at Tilladelsen til

det nye Mølleanlæg allene angaaer enten selve det af Ansøgeren dertil udsete

Sted, eller ialtfald et Sted, hvor Opførelsen af Møllen ligesaa godt eller

omtrent ligesaa godt vil kunne afhjælpe den tilstedeværende Mølletrang, a:

et Sted der ligger i umiddelbar Nærhed af det paapegede eller dog ikke i

længere Afstand derfra end af Indenrigsministeriet, hos hvilket Afgjørelsen

heraf beroer, efter Omstændighederne skjønnes irrelevant; hvornæst Ministeriet

endvidere anmodede Amtet om ligeledes at tilkjendegive samme Mølleciere,

at da den dem ved Loven af 14de April 1852 § 5 indrømmede Fortrinsret

selvfølgelig maa forudsætte den faktiske Mulighed af, at den kan bringes i

Udøvelse, men det, efter hvad der for Ministeriet var oplyst om, at for¬

nævnte Proprietær, som alt bemærket, er Eier af hele den Grund, hvorom

der med Hensyn til Mølleanlæget kan være Tale, og, ifølge hvad han i sit

Andragende i saa Henseende har bemærket er uvillig til at afstaae nogen

Deel af samme, ikke sees, hvorledes oftnævnte Mølleiere ville kunne blive

istand til at benytte hiin Fortrinsret, — vil der, saafremt de ikke kunne opgive

et til deres Raadighed staaende Sted af den ovenfor angivne Beskaffenhed,

ikke kunne tages noget Hensyn til deres Erklæring om selv at ville opføre

den nye Mølle, men Bevilling kunne meddeles den Supplicant, der har an¬

søgt om Tilladelse til at opføre Møllen paa den til Anlæget valgte Plads.

I Henhold hertil anmodede Ministeriet Amtet om at ville forelægge

Eierne af de to oftnævnte Møller en af Amtet nærmere bestemmende Frist,

inden hvilken de ville have i Sagen at afgive en yderligere Erklæring, samt

derhos at gjøre dem opmærksomme paa, at de maae enes imellem dem selv

indbyrdes, om de ville opføre Møllen for fælleds Regning, eller Anlæget

kan blive at overtage af den ene Mølles Eier, ligesom og at det, hvis de

ikke. kunne enes herom, i hvilken Henseende de ligeledes inden den berørte

Frist ville have at afgive Erklæring, tilkommer Ministeriet at afgjøre, hvem

af de fortrinsberettigede Møllere Tilladelsen eventualiter bliver at meddele.
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Sluttelig tilføiede Ministeriet endnu til Bekjendtgjørelse saavel for oft¬

nævnte Proprietær som for Mølleeierne, at saafremt den omhandlede Tilla¬

delse maatte blive meddeelt disse, og den nye Mølle da ikke er opført inden

Udløbet af den i Loven af 14de April 1852 § 5 ommeldte Frist af 2 Aar,

maa det være forbeholdt Førstnævnte at bringe Spørgsmaalet om, hvorvidt

der maatte tilkomme ham Erstatning for det ham ved Opholdet af hans

Ansøgning tilføiede Tab, under Domstolenes Afgjørelse.

Under 12te October d. A. eer der igjennem Indenrigsministeriet ad

mandatum udfærdiget Bevillinger for Kromand N. L. Frank af Egtved

By og Sogn i Jerlev Herred, Veile Amt, til at anlægge og drive et

Brændeviinsbrænderi i den ham tilhørende Gaard sammesteds, og for Pro¬

prietær Holbek til paa den ham tilhørende Albek Hovedgaard under Aalborg

Amt at anlægge og drive et Brændeviinsbrænderi.

Under 11te Februar d. A. er der igjennem Indenrigsministeriet ad

mandatum udfærdiget Bevillinger for Brændeviinsbrænder og Borgerrepræ¬

sentant i Kolding N. Jørgensen til at anlægge og drive et Brændeviins¬

brænderi i den ham tilhørende Gaard i Vorbasse Sogn under Ribe Amt,

og for Proprietær D. C. Petersen til i den ham tilhørende Eiendom Hand¬

berg=Houlgaard under Ringkjøbing Amt at anlægge og drive et Brænde¬
viinsbrænderi.

Under 31te Juli sidstl. er der udfærdiget Bevilling for Typograph F.

C. V. Bülov af Odense til at anlægge og drive et Bogtrykkeri i Faaborg.

Under 18de Juli sidstl. er der udfærdiget Bevilling for Typograph I.

R. F. I. Thiele til at drive et Bogtrykkeri i Kjøbenhavn, imod at hans

Moder, afgangne Bogtrykker H. H. Thieles Enke sammesteds, afgiver det

hendes Mand i sin Tid meddeelte Privilegium; og under s. D. er der ud¬

færdiget en lige Bevilling for Typograph A. I. S. Thiele paa samme Be¬

tingelse.

Under 10de April d. A. er der udfærdiget Bevilling for Typograph

I. A. V. Iversen af Haderslev til at anlægge og drive et Bogtrykkeri i

Kjøbenhavn.

Justitsministeriet.
En Overøvrighed havde til Justitsministeriets Afgjørelse indstillet, hvor¬

vidt der kunde meddeles Enken N. N., der fortiden opholdt sig i Altona
den af hende ansøgte Tilladelse til med fælleds sammenavlede umyndige Børn

at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter hendes sammesteds afdøde Mand,

der var Bøssemager ved den til Altona forlagte 3die Linie=Infanteri=Ba¬
taillon.

I denne Anledning brevvexlede Justitsministeriet med den constituerede

Generalauditeur for Landetaten, der yttrede at Bøssemagere ved de i

Hertugdømmerne garnisonerende Troppeafdelinger vel ifølge den militære

Lovgivning udenfor egentlige Tjenestesager maatte sortere under vedkommende

civile Ret paa Garnisonsstedet, og at bemeldte Bøssemagers og efterlevende

Enkes Bo saaledes vilde henhøre under den civile Ret i Altona, saafremt

Bataillonen kunde ansees som garnisonerende sammesteds, men at dette imid¬

lertid neppe kunde siges at være Tilfældet, da Bataillonen henhørte til dem,
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der havde fast Garnison i Kongeriget og kun var forlagt i Cantonnement
til Altona.

I Overensstemmelse hermed svarede Justitsministeriet i Skrivelse af

16de Decbr. f. A., at der Intet fandtes at erindre mod, at vedkommende

Overøvrighed i Kongeriget meddeelte Supplicantinden den ansøgte Bevilling.

Paa en af vedkommende Amtmand gjort Forespørgsel om, hvorvidt der

kunde tilkomme en Distriktslæge et Gebyr af 2 Rbd. for en Erklæring, som

han efter Reqvisttion af vedkommende Retsbetjent havde afgivet i en Pa¬
ternitetssag, og som gik ud paa, hvorvidt et under Sagen omhandlet Barn
kunde være Frugten af et Samleie der var foregaaet til en vis angiven

Tid, svarede Justitsministeriet i Skrivelse af 10de Decbr. f. A., at det om¬

spurgte Gebyr ikke fandtes at kunne tilkomme bemeldte Distriktslæge.

Ordenscapitulet.

Under 19de Novbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Inspecteur ved Lahns Stiftelse i Odense, Dannebrogsmand Simon Hempel

til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse, samt lige allernaadigst ud¬

nævnt Lærer ved samme Stiftelse Hans Lauritzen til Dannebrogsmand.

Under 3die Decbr. har Hans Majestæt Kongen benaadet Landcommis¬

sær for Hertugdømmet Holsten, Etatsraad Thomas Prehn, Ridder af Dan¬

nebrogsordenen, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Under 4de s. M. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Efterfølgende til Dannebrogsmænd: Gaardeier Nis Lorentzen til Lilholt

Sognefoged Thomas Høyer i Agerskov Sogn, Sognefoged Frantz Petersen

i Stenderup Sogn, Sognefoged Jens Lauritzen Skau i Sommersted Sogn,

Sognefoged Jürgen From i Fjelstrup Sogn, Slagtermester Jens Lund i

Haderslev, og Overpolitibetjent Vogt i Haderslev.

Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. En Bestilling som Proveprocurator ved

Underretterne i Ribe Stift, med Forpligtelse tilat have Bopæl i Varde.

Opslaaet vacant den 11te Decbr.

Befordringer og Afgang.

Under Udenrigsministeriet. Under 4de Decbr. er dansk Consul i

Trondhjem C. Knudtzon, paa Ansøgning, i Naade entlediget.
Under Justitsministeriet. Under 4de Decbr. er Branddirecteur i

Odense Amt, Overkrigscommissær G. A. Købke, paa Ansøgning, i Naade

og med Pension entlediget, fra 1ste Februar 1855 at regne.

Under Finantsministeriet. Under 4de Decbr. er Toldassistent i Her¬

tugdømmet Slesvig J. P. W. Sally i Naade entlediget med Vartpenge.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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af

Etatsraad J. Liebe,

Statssekretær.

Den 16“ DecemberN70. 1854.

Under 13de December er den Premierminister og Indenrigsminister Bang
under 12te s. M. tillagte allerhøieste Ordre om foreløbigen tillige at over¬

tage Bestyrelsen af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig allernaadigst sat

ud af Kraft, og har det derhos under s. D. behaget Hans Majestæt Kongen

lige allernaadigst at udnævne Chef for Sekretariatet og 1ste Departement

under bemeldte Ministerium Conferentsraad Harald Iver Andreas

Raasloff til Minister ad interim for Hertugdømmet Slesvig samt tillige

at tillægge ham allerhøieste Ordre om at indtræde i det Kongelige Geheime

Statsraad og der tage Sæde efter sin personlige Rang.

Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 4de Juli 1800

har Justitsministeriet forelagt Hans Majestæt Kongen en tabellarisk Oversigt

over Antallet af de i Aaret 1852 i Danmark og de dansk=vestindiske Besid¬

delser behandlede Skifter, der baade viser, hvormange der i dette Aar ere

blevne sluttede, og hvormange der endnu ved Aarets Udgang henstode samt

fra hvilke Aar disse vare *).

*)Beretningen angaaende Skiftevæsenets Tilstand i Danmark i 1851 findes i Dep. Tid.

for indeværende Aar S. 412, men omfatter ligesaa lidt som Beretningen for 1849—50,

der i Forbindelse med den for 1848 er meddeelt i Dep. Tid. for f. A. S. 143, Skifte¬

væsenets Tilstand i de dansk=vestindiske Besiddelser i de nævnte Aar, da Indberetning

om samme dengang endnu kun for en Deel var indkommen til Justitsministeriet. Efter

Modtagelsen af de savnede Indberetninger har Justitsministeriet imidlertid i Forbindelse



962

Af denne Oversigt erfares det, at der i Aaret 1852 i Danmark og

de dansk=vestindiske Besiddelser tilsammen er foretaget 7510 Skifter, af hvilke

5736 ere ny tilkomne, medens 1774 henstode fra Aaret 1851 og tidligere

Aar. Af de anførte 7510 Skifter ere i Aarets Løb sluttede 5704, nemlig

4453 af de ny tilkomne og 1251 af de ældre, hvorimod ved Aarets Udgang

1806 henstode usluttede. Af disse sidste vare 523 ældre end 1 Aar, men

heraf ere dog efter senere Indberetninger sluttede 112, og der henstod saa¬

ledes, da Beretningen blev afgivet til Hans Majestæt Kongen, af dette Slags

kun 411.

De ommeldte 523 Skifter henstode, ifølge de indkomne Beretninger,

af følgende Grunde: 135 med Creditorers eller Arvingers Samtykke og

efter Vedkommendes Forlangende, 67 fordi Proclama eller Naadensaar ei

var udløbet, 153 formedelst Regnskabers Decision eller Fordringers Inddri¬

velse, 57 formedelst Arvingers Fraværelse, 39 beroende paa andre Boers

Slutning, 72 formedelst Processers og andre Tvistigheders Afgjørelse imel¬

lem Vedkommende.

Hvorledes Antallet af de i 1852 tilkomne nye Skifter, der, som be¬

mærket, udgjorde 5736, forholder sig til Antallet af de i hvert af de fore¬

gaaende 10 Aar tilkomne Boer, vil erfares af nedenstaaende Tabel, hvorved

dog maa bemærkes, at denne ligesaalidt som de følgende Sammenligninger

er fuldkommen nøiagtig, da under Skifterne for Aaret 1845 ikke er indbe¬

fattet de i dette Aar paa de vestindiske Øer foretagne ligesom Skifterne i

de ostindiske Besiddelser ere medtagne indtil 1844 inclusive, men formedelst

disse Besiddelsers Afhændelse i 1848 siden den Tid ere udenfor Beregnin¬

gen, hvorhos Skifterne paa Island, Færøerne og Grønland i Aaret 1848

med ovenstaaende Beretning forelagt Hans Majestæt Kongen en Oversigt over de i de

dansk=vestindiske Besiddelser i 1849—51 behandlede Skifter, af hvilken fremgaaer Føl¬

gende:

Antallet af de i 1849 foretagne Skifter udgjorde ialt 135 (nemlig 46 usluttede Skif¬

ter fra 1848 og 89 nye tilkomne), af hvilke ialt 83 bleve sluttede, nemlig 26 fra 1848

og tidligere Aar, og 57 fra Aaret 1849. Der henstod saaledes ved Aarets Udgang 52

usluttede Skifter, hvoraf 32 fra 1849, 10 fra 1848, og 10 fra Tidsrummet 1832—
1847.

I 1850 udgjorde Antallet af de foretagne Skifter 141 (nemlig 52 usluttede Skifter

fra 1849 og 89 nye tilkomne), af hvilke ialt 86 bleve sluttede, nemlig 35 fra 1849 og

tidligere Aar, og 51 fra 1850. Ved Aarets Udgang henstod altsaa 55 usluttede Skif¬

ter, hvoraf 38 fra 1850, 7 fra 1849, og 10 fra Tidsrummet 1832—48.

I 1851 blev ialt foretaget 163 Skifter (nemlig 55 usluttede fra 1850 og 108 nye

tilkomne); deraf bleve 102 sluttede, nemlig 30 fra 1850 og tidligere Aar, og 72 fra

1851, saa at der altsaa ved Aarets Udgang henstod usluttede 61 Skifter, hvoraf 36 fra

1851, 9 fra 1850 og 16 fra Aarene 1832—49.
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og følgende Aar ikke ere medtagne,da de ere henlagte under det for disse

Bilande oprettede særegne Departement under Indenrigsministeriet *)

Antal af til¬ Flere end i
Aar. Færre.

komne Boer. 1852.

1691851. 5,905.

6,089. 353.1850.

5,944.1849. 208.

5,723.1848. 13.

6,622.1847. 886.

6,365.1846. 629.

6,007.1845. 271.

6,416.1844. 680.

7,012.1843. 1,276.

6,567.1842. 831.

Totalsum 62,650.

*) Paa Island er i 1851 blevet behandlet 543 Skifter, af hvilke 405 vare nye tilkomne,

medens 138 henstode fra tidligere Aar. Af bemeldte 543 Skifter bleve i Aarets Løb

sluttede 347, nemlig 226 af de nye tilkomne og 121 af de ældre, hvorimod 196 ved

Aarets Udgang henstode usluttede. Af disse sidste vare 17 ældre end 1851, men deraf

ere 15 dog senere sluttede; de 2 tilbagestaaende henstode, det ene efter Fordringers Ind¬

drivelse, det andet formedelst Appel.

I 1852 foretoges paa Island 592 Skifter, af hvilke 396 vare nye tilkomne og

196 henstode fra tidligere Aar. Af bemeldte 592 Skifter bleve i Aarets Løb sluttede

404, nemlig 238 af de nye tilkomne og 166 af de ældre, hvorimod ved Aarets Udgang

188 henstode usluttede. Af disse sidste vare 30 ældre end 1852, men heraf ere dog

senere 24 blevne sluttede; de 6 tilbagestaaende henstode af følgende Aarsager: 1 efter

Retstrættes endelige Afgjørelse, 1 efter Berigtigelse af Boets Gjeld, 1 efter Indbetaling

af Auctionsbeløb, 1 paa Grund af Appel og 2 efter Inddrivelse af Boets Indgjeld.

Paa Færøerne blev i 1851 foretaget 55 Skifter, af hvilke 31 vare nye tilkomne,

medens 24 henstode fra tidligere Aar. Af bemeldte 55 Skifter sluttedes i Aarets Løl

26, nemlig 15 ældre og 11 af de nye tilkomne, saa at ved Aarets Udgang ialt 29 hen¬

stode usluttede. Af disse sidste vare 9 ældre end 1851, men deraf ere dog senere 8 blevne

sluttede; Slutningen af det endnu tilbagestaaende Skifte beroede efter Vedkommendes

Samtykke.

I 1852 foretoges paa Færøerne 63 Skifter, af hvilke 34 vare nye tilkomne. I

Aarets Løb sluttedes 35 Skifter, nemlig 22 af de ældre og 13 af de nye tilkomne, saa

at ved Aarets Udgang 28 henstode usluttede. Af disse sidste vare 7 ældre end 1852

men deraf ere dog senere 3 blevne sluttede; de tilbagestaaende 4 henstode af følgende

Aarsager: 1 efter Inddrivelse af Gjeld, 1 efter et andet Boes Slutning, 1 efter Godt¬

gjørelse af en Fordrings Rigtighed, og 1 paa Grund af Auctions Afholdelse og Ved¬

kommendes Samtykke.

I Grønland blev i Handelsaaret til 30te Juni 1851 foretaget 32 Skifter,

hvoraf 10 vare nye tilkomne og 22 henstode fra tidligere Aar. Paa Grund af Skifte¬
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I Gjennemsnit har der altsaa i hvert af disse 10 Aar været begyndt

omtrent 6265 Skifter, eller 529 flere end i Aaret 1852.

Totalsummen af de i sidstnævnte Aar behandlede Skifter har, som an¬

ført, været 7510, medens den i de 5 foregaaende Aar udgjorde respective:

1848: 7426.1851: 7784.

1850: 8120. 1847: 8725.

1849: 7760.

Da der, som ovenmeldt, i Aarets Løb ere sluttede 5704 Skifter og til¬

komne 5736, henstod der altsaa ved Aarets Udgang 32 flere usluttede, end

ved sammes Begyndelse, da disse beløb sig til 1774. De usluttede Skifters

Antal var saaledes, som alt bemærket, ved Aarets Udgang 1806, medens

der af saadanne ved Slutningen af Aarene 1851, 1850, 1849, 1848 og

1847 vare respective 1774, 1879, 2031, 1836, 1863.

Hvad isærdeleshed angaaer de usluttede Skifter, der vare ældre end 1

Aar, og hvis Antal ved Aarets Udgang udgjorde 523, da vil deres For¬

hold til saadanne i de foregaaende 10 Aar erfares af følgende Tabel:

Ved Slutningen af 1842 422.

1843 443.

1844 485.

1845 421

1846 450.

1847 427.

1848 477.

1849 581.*

1850 . 553.

1851 510.* * * *

Sammenlægges Antallet af disse Skifter i fornævnte 10 Aar, udkom¬

mer der 4769 eller omtrent i Gjennemsnit 477 aarlig, hvilket er 46 færre

end ved Udgangen af 1852; iøvrigt sees det, at Antallet for dette Aar kun

udgjør omtrent 14 af de i Aaret 1851 foretagne Skifter, og 111 af de i

det nævnte Aar tilkomne nye Skifter.

forvalterens Ophold i Kjøbenhavn ifølge allerhøieste Ordre bleve ingen Skifter sluttede

i bemeldte Handelsaar.

I Handelsaaret til 30te Juni 1852 blev i Grønland foretaget 43 Skifter, hvoraf

11 vare nye tilkomne og 32 henstode fra de foregaaende Aar. I Aarets Løb sluttedes

24 Skifter, som alle hørte til de ældre, og 19 Skifter henstode saaledes ved Aarets Ud¬

gang usluttede. Af disse sidste vare 8 ældre end 1852, men deraf ere 5 dog senere

sluttede; de tilbagestaaende 3 henstode: 2 efter Auctions Afholdelse og 1 efter Revision

og Decision af den Afdødes Regnskaber.
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Af Skifter, ældre end 10 Aar, henstode ved Aarets Udgang i Konge¬

riget Danmark 3 fra Aarene 1831—42, nemlig 1 i Kjøbenhavn, 1 i Ribe

og 1 i Ringkjøbing Amt, medens der i Vestindien fra Aarene 1832—42

henstod 4 Skifter. Det fremgaaer iøvrigt af nedenstaaende Liste, at An¬

tallet af Skifter ældre end 10 Aar, med Fradrag af de vestindiske i Aaret

1852, ikke har oversteget Gjennemsnitsantallet af disse for de foregaaende

10 Aar:

1842 9. 1847 3.

1843 9. 1848 1.

1844 3. 1849 1.

1845 3. 1850 . 2.

1846  3. 1851 2.

eller i Gjennemsnit noget over 3 aarlig.

Indenrigsministeriet.

I et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende havde Formanden

for N. N. Tiendecommission forespurgt, hvorvidt de ved et Commissions¬

møde indgaaede Foreninger skulde staae ved Magt og Forretningen videre

fremmes paa det alt tilværende Grundlag, skjøndt Commissionen ikke havde

været fuldtallig, idet det ene af dens Medlemmer var udeblevet, samt hvor¬

vidt Reqvirenten af Forretningen var berettiget til at fordre sig fritaget for

at afholde de med Mødet forbundne Omkostninger.

Efterat have i denne Anledning indhentet Betænkning fra vedkommende

Amtmand saavelsom fra den overordnede Tiendecommission, svarede Mini¬

steriet under 13de Juni sidstl. i Skrivelse til Amtet, at Man maatte være

af den Formening, at de Forlig om Tienden, som bleve indgaaede ved det

paagjældende Møde, maatte, uagtet Commissionen ikke var fuldtallig, ansees

for gyldige, da deels herfor taler Analogien af Fdgn. 10de Juli 1795 § 18,

ligesom Saadant og er stemmende med hvad der i Almindelighed er antaget

med Hensyn til andre Commissioner, der ex ofsicio skulle foretage Forligs¬

mæglinger, saasom Landvæsenscommissionerne, og deels de omhandlede For¬

lig dog ialtfald maatte have samme Gyldighed, som om de vare indgaaede

udenfor Commissionen i Nærværelse af tvende Vitterlighedsvidner, i hvilket

Fald der efter Loven af 14de April 1852 ikke kunde nægtes dem Gyldig¬

hed, idet deres Vedtagelse for Amtmanden ifølge sammes §8 ei længere er

fornøden; og som Følge af det saaledes antagne Resultat vilde da Reqvirenten

af Forretningen ikke af den af ham anførte Grund, at han ei opnaaede sin

Hensigt, kunne fordre sig fritaget for at udrede Omkostningerne. Hvad

dernæst Commissionens øvrige Foretagender i det paagjældende Møde angik,



966

da tilføiede Ministeriet, at disse, der fornemmelig havde bestaaet i at mod¬
tage Parternes Paastande og Tilbud tilligemed de Oplysninger, de havde
at meddele, der kunde erholde Indflydelse paa Tiendevederlagets Bestemmelse,
ei heller syntes at være af den Beskaffenhed, at Fraværelsen af den ene

Tiendecommissær kunde gjøre samme ugyldige.

Under 5te Decbr. sidstl. er af Indenrigsministeriet udfærdiget følgende
Kundgjørelse angaaende Stadfæstelse af et Tillæg til de under 6te
December 1851, 14de August 1852 og 8de Februar 1853 sanctio¬
nerede Statuter for en Creditforening af Grundeiere i Sjællands og
Lollands=Falsters Stifter:

Tillag

til de under 6te December 1851, 14de August 1852 og 8de
Februar 1853 sanctionerede Statuter for en Creditforening

af Grundeiere i Sjællands og Lollands=Falsters Stifter:

§ 1.

Foreningen udvides til ogsaa at optage Grundeiere i Fyens Stift og
antager derfor herefter Navn af „Creditforeningen af Grundeiere i de danske

Østifter“. Som Følge deraf udvides alle i Statuterne for de 2 Stifter

foreskrevne Bestemmelser til herefter ogsaa at omfatte Fyens Stift.
2.§

I Statuternes § 22 efter 2den Passus, som ender med „Laanets op¬

rindelige Størrelse (§ 25)“ indskydes følgende Sætning:
„Naar en Laansøger har erklæret at ville modtage det ham af For¬

eningen tilstaaede Laan mod Opfyldelsen af de dertil knyttede Betingelser,

og dette Laan i den paagjældende eller næstpaafølgende Termin fra hans

Side ikke istandbringes, har han til bemeldte Fond at erlægge ⅓e pCt.

af det bevilgede Laans Beløb“

§ 3.

Det i Statuternes § 37 omhandlede Tilsyn med Panternes Vedlige¬

holdelse skal ogsaa efter nærmere Overenskomst mellem Repræsentantskab og

Direction kunne udføres af Distriktets Repræsentant i Forening med een af
Taxationsmændene.

§4.

§ 4 i Statuternes Tillæg af 14de August 1852 gaaer ud¬

Østifterne under Eet blive herefter med Hensyn til Repræsentantvalgene

at inddele i 20 Distrikter saaledes, at der paa samtlige de i hvert af disse
beliggende, til Foreningen pantsatte, Eiendomme er givet Laan til et samlet

Beløb, som udgjør paa det Nærmeste en Tyvende Deel af Foreningens hele
Tilgodehavende, dog at Bornholms Amt stedse faaer idetmindste een Repræ¬

sentant. Samtidig med Repræsentantvalgene foretages tillige ved særskilt

Afstemning Valg paa en Suppleant, der vil have at tiltræde, naar Repræ¬

sentanten af en eller anden Grund skulde afgaae, forinden hans Functions¬

tid er udløben, eller paa kortere eller længere Tid maatte være forhindret
fra at fungere.

Jøvrigt forbliver Statuternes § 41 uforandret.

§ 5.

Naar en Taxationsmand i de i Statuternes § 48 omhandlede Tilfælde
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er forhindret fra at fungere eller ifølge § 37 er bleven suspenderet, skal Re¬

præsentantskabets Formand være bemyndiget til efter Anmeldelse fra Direc¬

tionen, ledsaget af vedkommende Repræsentants Forslag, at beskikke en anden

Taxationsmand, enten for den enkelte Forretning, eller indtil et nyt Valg
kan finde Sted.

§6.

I Statuternes § 57 indskydes efter „for“ det Ord „Contoirchefen“

Directionen for Creditforeningen af Grundeiere i Sjællands og Lollands=Fal¬

sters Stifter, Kjøbenhavn den 11te November 1854.

Edv. Buntzen. L. T. Malling.J. F. Hansen.

Foranstaaende Tillæg stadfæstes herved i Henhold til Loven af 20de
1850.Juni

Hvilket i Overensstemmelse med bemeldte Lovs § 5 herved bringes til

offentlig Kundskab.

Under 20de Novbr. er Provst F. C. Petersen i Gammelby i Aarhuus

Stift, Ridder af Dannebrogen, allernaadigst beskikket til Formand for Af¬

løsningen af det Gaarde og Boelssteder paahvilende Hoveri og lignende

Pligtarbeide i 10de Landsthingskreds.

Under 3die Decbr. er Jægermester Lichtenberg til Loystrup allernaadigst

beskikket til Formand for Iagtrettens Afløsning i Randers Amt.

Ledige Embeder.

Et Adjunct=EmbedeUnder Kirke= og Underviisnings=Ministeriet.
Religion, i Forbin¬ved Roeskilde Cathedralskole. Hovedunderviisningsfag:

delse med hvilket nogle Timer i Dansk, Tydsk eller Skrivning blive at over¬

tage. Gage 400 Rd. aarlig. Opslaaet vacant den 11te Decbr.

Befordringer og Afgang.

Under 12te Decbr. har Hs. Majestæt Kongenallernaadigst fritaget

Geheimeconferentsraad Tillisch, Ridder af Elephanten, Storkors af Danne¬

brogen og Dannebrogsmand, for den ham under 23de Januar 1853 indtil

videre allernaadigst overdragne Function som Chef for Allerhøistsammes Ka¬

binetssekretariat. Under s. D. har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst ud¬

nævnt Justitsraad, Høiesteretsadvokat C. C. B. Liebenberg, Ridder af Danne¬

brogen og Dannebrogsmand, til Allerhøistsammes Kabinetssekretær, samt der¬

hos lige allernaadigst udnævnt ham til virkelig Etatsraad.

Under 14de Decbr. er Stiftamtmand i Fyens Stift og Amtmand i

Odense Amt I. I. Unsgaard, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogs¬

mand, allernaadigst udnævnt til Kammerherre. Under s. D. er Byfoged

Raadmand og Politimester i Odense samt Herredsskriver i Bjerge og Aasum

Herreder, Kammerjunker G. N. Klaumann, allernaadigst udnævnt til Kam¬

merherre. Under s. D. er Jagtjunker F. E. Bodenhoff allernaadigst udnævnt

til Kammerjunker.
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Under Indenrigsministeriet. Under 13de Decbr. er Departements¬
sekretær og Contoirchef under Indenrigsministeriet, Justitsraad C. M. Møller
allernaadigst constitueret til indtil videre at fungere som Directeur for Mini¬

steriets 1ste Departement, fra 1ste i næste Maaned at regne.
Under Finantsministeriet. Under 12te Decbr. er Toldassistent i Kjø¬

benhavn C. W. Bülow allernaadigst beskikket til Toldoppebørselscontrolleur

i Ringkjøbing; Assistent under Finantsministeriet P. M. Launy til Cancellist

under samme Ministerium. Under s. D. er Toldassistent i Helsingør A.

G. F. Sommer afskediget af Toldvæsenets Tjeneste.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Under 5te Decbr. er

Førstelærer ved Løgstør Skole og Kirkesanger i Løgstør, Cand. theol. O. C.

Buchholtz allernaadigst beskikket til ordineret Catechet og Førstelærer ved Bor¬

gerskolen i Skive. Under 7de s. M. er forhenværende personel Capellan for

Terslev og Ørslev Menigheder i Sjællands Stift C. E. Gede allernaadigst

beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for Lidø og Smørum Me¬

nigheder i samme Stift P. D. Vohnsen. Under 9de s. M. er personel

Capellan for Bregninge og Bjergsted Menigheder i Sjællands Stift C. N.

Hansen allernaadigst beskikket til personel Capellan hos Sognepræsten for St.

Nicolai Menighed i Svendborg og Thunø under Fyens Stift, Lic. theol.
A. F. Silfverberg.

Under Krigsministeriet. Under 18de Novbr. er charakteriseret Pre¬

mierlieutenant a la suite i Cavalleriet L. v. Castenschjold, Ridder af Dan¬

nebrogen, allerhøist udnævnt til Premierlieutenant. Under s. D. er Pre¬

mierlieutenant i Cavalleriet C. E. v. Hansen, Ridder af Dannebrogen, allerhøist

sat a la suite i Cavalleriet,

Under 1ste Decbr. er Premierlieutenant a la suite i Cavalleriet G. A.

v. Berner, efter Ansøgning og paa Grund af Svagelighed, meddeelt Afsked

i Naade af Krigstjenesten som Ritmester. Under s. D. er virkelig Auditeur

H. R. v. Scholten, der den 7de f. M. er bestikket til Byfoged, Notarius

publicus og Raadmand i Aarhuus, entlediget i Naade fra Landmilitæreta¬

ten, fra samme Tid at regne. Under s. D. er Cand. juris O. G. C. F.

T. E. A. Knudsen allerhøist udnævnt til Auditeur i Armeen samt til Can¬

cellist ved det Kgl. Generalauditoriat for Landetaten.

Under Marineministeriet. Under 14de Decbr. er Undertøimester,

Capitainlieutenant O. W. de Fine Skibsted allernaadigst midlertidig consti¬

tueret som Søtøimester og Chef for Søartillericorpset, hvilken Post midler¬

tidigen fratrædes af Commandeur Michelsen paa Grund af hans Udnævnelse
til Marineminister ad interim.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Under 4de Decbr.
er Fuldmægtig i det 1ste Departement under Ministeriet for Hertugdømmet Sles¬

vig, Kammerjunker C. L. A. Benzon allernaadigst udnævnt til Bureauchef i

samme Departement; Cancellist i bemeldte Departement, Kammerjunker V. P.

Bartholin til Fuldmægtig i samme Departement; og Assistenterne C. Schøller

og W. F. C. Toosbuy til Cancellister i fornævnte Departement. Under

s. D. har det behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at stadfæste det

paa Cand. theol. F. Nissen faldne Valg som Diaconus for Schwabsted

Menighed under Husum Provsti.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
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udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

Den 19“ December 1854.N7I.
E

Premierministeren for Kongeriget Danmark har i Rigsdagens Landsthing,

og Ministeren for Kirke= og Underviisningsvæsenet i Kongeriget har i Folke¬

thinget, idag paa Ministeriets Vegne gjort følgende Meddelelse:

„Det nye Ministerium, der ved Hans Majestæts allerhøieste Resolution

af 12ie d. M. er bleven kaldet til at overtage Styrelsen af Landets Anlig¬

liggender, har troet strax at burde meddele Rigsdagen de Grundsætninger,

som det med Hans Majestæts Bifald agter at følge ved Gjennemførelsen af

det Hovedanliggende, der ved Rigsdagens Medvirkning maa bringes til Af¬

gjørelse, nemlig Forfatningssagens endelige Ordning.

Den hurtigst mulige Løsning af dette Spørgsmaal erkjender Ministeriet

for paatrængende nødvendig, og det er i denne Overbeviisning at Mini¬

steriet har troet ikke at burde udtale sig for nogensomhelst Forandring i det

eengang vedtagne Udkast til Grundlovsbestemmelse om Indskrænkning af

Grundloven af 5te Juni 1849, og Ministeriet finder ikke heller, at dette

Udkast i den vedtagne Skikkelse frembyder nogen Betæenkelighed, saameget

mindre som de Forandringer, der maatte findes tilraadelige, navnlig med

Hensyn til Omfanget af de under Kongerigets særlige Grundlov henhørende

Sager, ogsaa senere ville kunne iværksættes ved Lov. Dersom altsaa det

nævnte hvilende Grundlovsforslag maatte blive vedtaget uforandret af Rigs¬

dagen, vil det af Ministeriet blive indstillet til at bifaldes af Kongen, for

at det derefter i Overensstemmelse med Grundlovens § 100 kan blive

tredie Gang vedtaget af en nyvalgt Rigsdag, og modtage Hans Majestæt

Kongens Stadfæstelse.

Forinden Ministeriet vil andrage paa Rigsdagens Beslutning om den

endelige Indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849 i Medfør af den
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nye Grundlovsbestemmelses § 5, vil Ministeriet ansee det for sin Opgave at

bevirke en saadan Forandring i den ved den allerhøieste Forordning af

26de Juli d. A. tilsigtede endelige Ordning af Monarkiets Forfatning at

atdenne erholder en virkelig constitutionel Charakteer, navnlig derved,

der indrømmes Repræsentationen besluttende Myndighed saavel i finantsielle

som i Lovgivnings=Sager, og at derhos det folkevalgte Element i samme er¬

holder en forøget Styrke. Ministeriet vil herved ganske følge den Retning,

som er anviist ved den allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar 1852.

„at der ved Ordningen af Monarkiets Anliggender skal, under Bibehold og

„videre Udvikling af de Indretninger, som enten omfatte alle Sammes Dele

„eller som ere grundlagte for enkelte af disse, skrides frem i den Aand at

„opretholde og forbedre de retlig bestaaende Forhold“ og det vil derved

søge at opnaae det i den nævnte allerhøieste Kundgjørelse stillede Formaal:

„at Forbindelsen mellem Monarkiets forskjellige Dele til et velordnet Hele

„bliver opretholdt og befæstet igjennem en for Behandlingen af de fælleds

„Anliggender fælleds Forfatning“

Ministeriet stoler paa, at Forfatningssagens heldige Tilendebringelse ad

denne Vei vil blive opnaaet ved Rigsdagens Tillid og imødekommende Med¬

virkning. Det er i Fortrøstningen hertil at Ministeriet har overtaget sit Hverv.

Med Hensyn til den udenlandske Politik kan Ministeriet indskrænke sig

til den Udtalelse, at denne, overensstemmende med Hans Majestæts Villie,

vil blive ledet uforandret efter de hidtil fulgte Grundsætninger.“

Blandede Efterretninger.

Under 16de Decbr. sidstl. er til Premierministeren for Kongeriget Dan¬

mark udfærdiget følgende allerhøieste Reskript:

„Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v.,

Vor synderlige Bevaagenhed: Vi ville herved allernaadigst have Dig som

Vor Premierminister bemyndiget til at foranledige hvad der maatte være

fornødent for at Folkethinget, som Vi ved Vort aabne Brev af 20de i for¬

rige Maaned have sammenkaldt til at møde den 18de dennes, kan begynde

sine Forretninger.

Dermed skeer Vor Villie. Befalende Dig Gud!

Krigsministeriet.

Under 1ste Decbr. sidstl. er fra Krigsministeriet udgaaet følgende Cir¬

culære til samtlige Troppeafdelinger:

Krigsministeriet vil herved have Troppeafdelingerne bemyndigede til, fra

1ste Januar næste Aar, i Overensstemmelse med de gjældende Love, at af¬
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gjøre alle Andragender om at stille for sig eller bytte Nummer fra udskrevne

Værnepligtige, som enten ved Rekrutrepartitionen ere tildeelte vedkommende

Afdeling eller, efterat være indkaldte, ere mødte ved samme.

I denne Anledning vil der, for at afgjøre fornævnte Andragender, ved

hver Troppeafdeling være at oprette en permanent Commission, bestaaende,

foruden af Afdelingens Høistbefalende, af en af Afdelingen dertil comman¬

deretOfficeer, samt Overlægen.

Saalænge det 3die Dragon=Regiments Exerceerskole er detacheret fra

Regimentet, vil en Commission i ovennævnte Øiemed være at etablere ved

Skolen, bestaaende af Skoleforstanderen, en anden Officeer og den ved Sko¬

len ansatte Underlæge. Stillingen vil dog være at indstille til Regimentets

Sanction.

Ved Trainkudskedepoterne vil Commissionen være at sammensætte som

følger:

ved 1ste Depot af Commandeuren for 1ste Artilleri=Regiment, en

Officeer af Regimentet, samt Overlægen;

ved 2det Depot af Commandanten i Fredericia Fæstning, en Offi¬

ceer og Overlægen ved en af de sammesteds stationerede Troppeafdelinger;

ved 3die Depot af Pladscommandanten i Flensborg, en Officeer og

Overlægen af den sammesteds stationerede Afdeling;

ved 4de Depot af Commandanten i Rendsborg samt en Officeer og

en Overlæge af en af de der stationerede Troppeafdelinger.

Idet Ministeriet henviser til efterstaaende veiledende Regler ved Afgjø¬

næstrelsen af disse Andragender, finder man sig særlig foranlediget til —

at fremhæve, hvor vigtigt det er for Hærens Disciplin og Moralitet, at den

ikke bliver opfyldt med maadelige Subjecter, der, skjøndt de ikke kunne bort¬

—vises som utjenstdygtige, dog ofte ere kraftløse og umoralske Personer at

indskjærpe Troppeafdelingerne nøie at vaage over, at Stillingsmændene ikke

allene ere i Besiddelse af de lovbefalede Egenskaber, men at de ogsaa, saa¬

vel i moralsk som i physisk Henseende, egne sig til Optagelse i Hæren.

For saavidt muligt at undgaae de med Commissionærers Mellemkomst

forbundne Misbrug bør den i Commissionen beordrede anden Officeer vei¬

lede de Værnepligtige, som ville stille for sig eller bytte Nummer, med Hen¬

syn til Tilveiebringelsen af de anordnede Attester. Ligeledes skal denne Offi¬

ceer veilede de Personer, der attraae at indtræde som Stillingsmænd i Af¬

delingen og derom henvende sig til ham. Dersom de ere stillingsberettigede

og forøvrigt kunne ansees antagelige som Stillingsmænd, har han at notere

deres Navn og Opholdssted, for i paakommende Tilfælde at bringe dem i

Forslag. Han paatager sig derved selvfølgelig ingen Forpligtelse til at be¬
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virke dem stillede, da al Stilling bør skee ved fri Overenskomst imellem

Stilleren og Stillingsmanden.

Jøvrigt bør det med største Strenghed overholdes at der ved Stillin¬

gers Berigtigelse ikke under hvilkensomhelst Benævnelse erlægges nogen

Donceur.

Den samlede Commission har ved enhver Stilling eller Nummerbyt¬

ding uden Vederlag at udfærdige en Contract, som bør underskrives af begge

de Contraherende og paategnes af Commissionen.

Contracten skrives paa det anordnede stemplede Papir, hvilket Contra¬

henterne have at levere Commissionen.

Den Værnepligtige, der er afgivet til en Troppeafdeling til 4 Aars

stadig Tjeneste, kan ikkun med Krigsministeriets specielle Tilladelse ved Stil¬

ling eller Nummerbytning frigjøre sig for selv at tjene.

Om enhver endelig berigtiget Stilling eller Nummerbytning bør ved¬

kommende Sessioner strax meddeles Underretning i Overensstemmelse med

vedføiede Schema.

Hvor Afdelingerne maatte være i Tvivl, om en Person kan antages som

Stillingsmand, vil Afgjørelsen kunne indstilles til Ministeriet, og kunne Af¬

delingerne i alle deslige Tilfælde, for at fremme Sagens Afgjørelse, direkte

henvende sig til Directionen for Armeens Personel.

Troppeafdelingerne ere fremdeles bemyndigede til at tillade Mandskab,

som holdes til stadig Tjeneste udover den til Soldatens Uddannelse i de

forskjellige Vaaben ved Armeeplanen foreskrevne faste Tjenestetid, at lade de¬

res Tjeneste udføre ved Permitterede, der henhøre til samme Afdeling, indtil

disse selv maatte blive indkaldte, og bemærkes det, at denne Overenskomst

ikke medfører nogen Forandring i de Paagjældendes Stilling i Rullen.

En saadan Tilladelse kan dog kun af Krigsministeriet gives de Værneplig¬

tige, der ere idømte 4 Aars stadig Tjeneste.

—— ——

Regler

til Beiledning for Troppeafdelingerne ved Berigtigelse af Stilling og

Uummerbytning.

A. Stilling til den staaende Hær.

1. Efterat det ved Udskrivningsrepartitionen er bestemt, ved hvilken Troppe¬

afdeling de Vedkommende ansættes, ville Andragender om Stilling være

at afgjøre ved den Afdeling, den Udskrevne er tildeelt, i Overensstem¬

melse med Værnepligtslovene af 12te Februar 1849 for Kongeriget,

11te Januar 1854 for Hertugdømmet Slesvig og 16de Marts 1854.

for Hertugdømmet Holsten.
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Indtil videre vil for Hertugdømmet Lauenborgs Vedkommende Be¬

stemmelserne i den sidstnævnte Lov være at følge.

De Stillinger, som berigtiges forinden Mødetiden, maae kun fore¬

løbig afgjøres.

Ved enhver Stilling bør Stillingsmanden, saafremt det ikke er en tjenst¬

gjørende med Stillingstilladelse forsynet Underofficeer eller en med ham

i Klasse staaende Militær, efterat være erklæret antagelig af Batteriet,

Eskadronen eller Compagniet, præsenteres for den oprettede Commission.

Overlægen har da nøiagtig at undersøge hans Tjenstdygtighed og derom

uden Vederlag at udfærdige en Attest. Commissionen paaseer, at alle

anordnede Beviisligheder ere tilveiebragte, samt at Stillingsmanden,

saavel i physisk som i moralsk Henseende, egner sig til Optagelse i Hæ¬

ren. Er der mindste Tvivl om hans Tjenstdygtighed, maa Stillingen

ikke endelig berigtiges, forinden han er prøvet en vis Tid, der dog ikke

maa overstige 4 Uger. Stillingsmanden tages under Prøvetiden i For¬

pleining, men iøvrigt maa Prøven ikke foraarsage Militæretaten nogen

Udgift.

Stillingsmændene kunne henføres under to Kategorier; den ene ind¬

befatter Armeens med Stillingstilladelse af Krigsministeriet forsynede

faste Underofficerer p. p., den anden de Værnepligtige, der ere an¬

satte i Forstærkningen, og dem, der efter udtjent Tid i den staaende

Hær ere meddeelte Afsked af Sessionen med Fritagelse for videre

Værnepligt.

Stillingsmanden maa forsaavidt han ikke er tjenstgjørende Underoffi¬

ceer p. p., ved Attest fra alle de Jurisdictioner, i hvilke han har havt

fast Ophold, beviisliggjøre, at han ikke har været tiltalt eller straffet,

og ved Skudsmaalsbog og Attest fra paalidelige Mænd godtgjøre, hvor

han har havt fast Ophold. Har han staaet i Militærtjenesten maa

han tilveiebringe Attest om sit Forhold i denne og sin Tjenstdygtighed

som Soldat.

Den Værnepligtige, der stiller for sig forinden den anordnede Mødedag,

er selvfølgelig ansvarlig for Stillingsmandens Møde ved Afdelingen.

Naar Nogen stilles ved Sessionen eller ved Troppeafdelingen forinden

Mødedagen, kan Stillingen dog ikke ansees berigtiget forinden bemeldte

Mødedag. Dette gjælder ogsaa naar der stilles tjenstgjørende Under¬

officerer p. p., med Hensyn til hvilke der bliver at forholde i Over¬

ensstemmelse med det Kongelige Generalcommissariats=Collegiums Cir¬

culærer af 27de Januar 1835 og 25de Marts 1845.

Den Værnepligtige, der ikke har stillet for sig i Løbet af de tre
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første Uger fra Mødetiden, kan det kun indrømmes at stille en vaaben¬

øvet Mand; dog maa ingen Underofficeer efter denne Tids Forløb stil¬

les for en Værnepligtig.

6. Ingen gift Mand, med Undtagelse af Armeens faste Underofficerer p. p.,

som fremdeles, i Henhold til de gjældende Bestemmelser, have at er¬

hverve sig Krigsministeriets Tilladelse til at lade sig stille, maa antages

som Stillingsmand uden Ministeriets Tilladelse. Den, der er skilt

fra sin Hustru i Henseende til Bord og Seng, ligesom den Enkemand,

som har Børn med sin afdøde Hustru, ansees som gift.

Stillingsmandens Alder maa bevises ved Døbeattest. Fra de fastsatte

Aldersbestemmelser kan ingen Afvigelse finde Sted. Kun de Personer,

der have tjent 8 Aar i den staaende Hær, eller efterat have tjent 5

Aar i denne ere overførte i Forstærkningen, paa Grund af at de have

stillet Andre til at opfylde deres resterende Værnepligt i den staaende

Hær, ere at betragte som udtjente i denne og kunne antages som Stil¬

lingsmænd med en Lægdsrullealder af indtil 32 Aar. Ligeledes kunne

de fra den vestindiske Hærstyrke afskedigede Soldater, der have udtjent

en Capitulation, antages med en Lægdsrullealder af indtil 32 Aar. De

Overcomplette, der i Henhold til Værnepligtsloven ansættes i Forstærk¬

ningen, kunne ikke antages som Stillingsmænd med høiere Lægdsrulle¬

alder end 28 Aar. De saakaldte Frilodsmænd og de Personer, der

have været til Tjeneste i Armeen i Henhold til Anordningen af 23de

Septbr. 1848, kunne ikke antages som Stillingsmænd, da de, som

fødte forinden 1ste Januar 1826, have overskredet 28 Aars Lægds¬

rullealder.

Forinden de tilveiebragte Oplysninger om Stillingsmandens Stil¬

ling i Rullen ere aldeles tydelige, bør ingen Stilling berigtiges.

Underofficerer p. p. kunne ikkun stilles for ikke vaabenøvede Værne¬

pligtige, og af disse kun for saadanne, der tildeles det Vaaben, til

hvilket hine henhøre. De forblive til Tjeneste ved den Troppeafdeling,

ved hvilken de ere ansatte uanseet om Stilleren er tildeelt en anden

Afdeling.

Med Hensyn til Stillingssummerne, som tilflyde Underofficerer,

ville Bestemmelserne i Kongelig Resolution af 23de Mai 1845, be¬

kjendtgjort ved det Kongelige Generalcommissariats=Collegiums Circu¬

culære af 3die Inni næstefter, nøiagtig være at følge, og bliver hele

Summen, der ikke bliver Underofficerens Eiendom forinden Rekrutens

Mødedag, som Følge heraf at deponere i Afdelingens Kasse. Er den

Stillede derimod ikke tjenstgjørende Underofficeer, har han fri Raadig¬
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hed over Stillingssummen, saasnart Stillingen efter Mødedagen og den

anordnede Prøvetid endelig er berigtiget.

Commissionen bør paasee, at Stillingssummen virkelig tilflyder

Stillingsmanden.

Stillingsmanden maa være frigjort for Forpligtelse til at tjene i den9.

staaende Hær og godtgjøre ved Beviis fra Sessionen, at han er ende¬

lig overført i Forstærkningen; følgelig kan Ingen, som ikkun har op¬

naaet Udskrivningsalderen og ei været behandlet paa Sessionen, anta¬

ges som Stillingsmand.

10. Fra den Dag Rekruten tages til Tjeneste som vaabenøvet og sættes i

fast Nummer, kan ingen Stilling berigtiges uden dertil erhvervet Til¬

ladelse fra Krigsministeriet.

Udlændinge og de Indfødte, som ikke ere den almindelige Værnepligt11.

undergivne, nemlig Bornholmere, Islændere, Færinger, og de i de danske

Colonier udenfor Europa Fødte, maae ikke antages som Stillingsmænd

uden Krigsministeriets Tilladelse.

Afskedigede vestindiske Soldater maae ikke antages som Stillings¬

mænd, forinden der angaaende deres Forhold og Tjenstdygtighed i Vest¬

indien er inhentet Oplysning fra Chefen for den vestindiske Rekru¬

tering.

Ingen, som staaer i Kjøbenhavns, Helsingørs, Nyborg eller Fredericia12.

Borgervæbning, maa antages som Stillingsmand uden Tilladelse fra

disse Væbningers Chefer, som derhos maae underrettes om, naar noget

Medlem af samme er antaget.

Forinden en Stilling berigtiges, bør saavel Stilleren som Stillingsman¬13.

den af Commissionen gjøres bekjendt med den lovbestemte Virkning af

samme; navnlig bør Stilleren oplyses om, at han, efterat have stillet

for sig til den ham i den staaende Hær paahvilende Tjeneste, stedse

overgaaer i Forstærkningen.

B. Nummerbytning.

Nummerbytning kan kun finde Sted mellem Værnepligtige af samme

Aars Udskrivning og som ere befundne tjenlige til samme Vaabenart, og da

det først ved Udskrivningsrepartitionen bestemmes, hvilke af de Udskrevne der

ifølge de erholdte Lodtrækningsnummere skulle tages til Tjeneste i den staa¬

ende Hær, og i hvilken Vaabenart, kan ved Troppeafdelingerne ingen Num¬

merbytning skee, forinden Udfaldet af Repartitionen er meddeelt Udskrivnings¬

distrikterne og de Udskrevne fra disse have modtaget Udskrivningspas eller

erhvervet Attest til Oplysning om deres Stilling i Rullen, Lodtræknings¬

nummer og Vedtegning ved Sessionen.

Nummerbytning, som medfører Forsætielse til en anden Troppeafdeling,
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om endog af samme Vaabenart, kan kun finde Sted med Ministeriets

Samtykke.

Naar en Udskreven, der er indkaldt eller mødt til Tjeneste vil bytte
Nummer med en anden Udskreven, som ikke er indkaldt, maa Troppeafdelin¬

gen, forinden Bytningen finder Sted, iagttage, at de fornødne fuldstændige

Oplysnigger angaaende de Paagjældendes Stilling i Rullen tilveiebringes.
Den, der paa denne Maade indtræder som Soldat, skal have samme Egen¬

skaber og med Hensyn til Antagelsen underkastes samme Vilkaar, som ud¬
fordres for at kunne indtræde som Stillingsmand; navnlig maa han produ¬

cere Lægeattest, Attester om sit Forhold samt at han er ugift, ligesom han

ogsaa maa underkastes Prøve i Exerceerskolen.

Fra den Dag, Rekruten er taget til Tjeneste som vaabenovet og sat i

fast Nummer, maa ingen Nummerbytning finde Sted uden Krigsministeriets

Tilladelse.

C.Stilling og Nummerbytning for Mandskab af Train¬

kudskeklassen.

Stilling for Trainkudske kan kun finde Sted for al den Tjeneste, hvortil

de ere indkaldte, og maa det ikke tillades nogen Trainkudsk at stille for sig
paa anden Maade eller kortere Tid.

Stillingen kan derhos først finde Sted, efterat den udskrevne Trainkudsk
er indkaldt til Tjeneste.

Som Stillingsmænd for disse maae antages duelige Individer, henhø¬

rende til samme Klasse, eller værnefrie Personer, som ansees skikkede til Tje¬

som Trainkudske og forøvrigt have de lovbefalede Egenskaber.neste

Ingen, som er over 32 Aars Lægdsrullealder, ligesom Ingen, der ikke

har opnaaet Udskrivningsalderen og ei været behandlet paa Sessionen, eller

henhører til den staaende Hær eller er Forstærkningsmand, kan antagesder

Stillingsmand for en Trainkudsk.som

Med Hensyn til de Attester, Stillingsmanden har at fremlægge, gjælde
de foran angaaende Stilling til den staaende Hær givne Forskrifter.

Stillingen berigtiges ved vedkommende Trainkudskedepot eller, forsaavidt

den Paagjældende er til Tjeneste ved en Troppeafdeling, ved denne sidstes
Commission, i hvilket Fald Depotet strax bør underrettes derom.

Med Hensyn til Nummerbytning gjælde de foranførte Regler.

D. Stilling til Forstærkningen.

Til Forstærkningen kan ingen egentlig Stilling finde Sted. Naar

Værnepligtige af denne Kategori skulde blive indkaldtetil Tjeneste i Hæren,

ville nærmere Bestemmelser i saa Henseende kunne ventes.

Ledige Embeder.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet En Adjunctpost ved

Ribe Cathedralskole.Underviisningsfag: Geographii hele Skolen og Hi¬
storie i de lavere Klasser, eller istedetfor sidstnævnte Fag Dansk ligeledes i

de lavere Klasser. Gage 400 Rd. Opslaaet vacantden 16de Decbr.

Kjobenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykleri.



Depariemenlsdvenoen,

udgivet, redigeret og forlagt

af

Etatsraad I. Liebe,

Statssekretær.

N72073. Den 30' December 1854.

Under 28de Decbr. sidstl. er der til Finantsminister, Oberstlieutenant v.

Andræ udfærdiget et allerhøieste Reskript, hvorved det har behaget Hans

Majestæt Kongen allernaadigst at overdrage ham indtil videre Ledelsen af

alle Rigsraadet vedkommende almindelige Anliggender.

Lovgivning.

Af den fungerende Justitsminister er forelagt Rigsdagen følgende Ud¬

kast til Lov om Udskrivningen til Landkrigstjenesten for Aaret 1856:

§ 1.

Alt det tjenstdygtige Mandskab, fom i Henhold til Værnepligtsloven af

12te Februar 1849 staaer for Udskrivning ved Landsessionerne for Aaret

1856, udskrives til Armeens Linie. Antallet af det Mandskab, som kaldes

til Tjeneste, saavelsom det Antal, der skal tildeles de forskjellige Vaabenarter

og disses Afdelinger, bestemmes af Krigsministeren. De, der ikke ere an¬

vendte, inden Rekruterne for 1857 ere vaabenøvede, blive at behandle over¬

ensstemmende med Værnepligtslovens § 24.

§ 2.

Fordelingen af det Mandskab, der ifolge § 1 kaldes til Tjeneste, og

Mødetiden for samme skulle være bekjendtgjorte inden en Maaned efterat

Finantsloven for 1856—57 har modtaget allerhøieste Stadfæstelse.

§ 3.

Af dem, der befindes udygtige til at tjene i Linien, men dog ikke er¬

klæres aldeles utjenstdygtige, udskrives 1200 Mand, for at anvendes i Over¬

ensstemmelse med Værnepligtslovens § 33.
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Af den fungerende Justitsminister er forelagt Rigsdagen følgende Ud¬

kast til Lov om Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1855:

Af det søværnepligtige Mandskab blive ved Sessionerne i Kongeriget for

Aaret 1855 at udskrive:

151 Usøvante,

175 Søvante,

118 Halvbefarne,

120 Heelbefarne.

Jalt 564 Mand.

Af Finantsministerener forelagt Rigsdagen Forslag til Finantslov

for Finantsaaret fra 1ste April 1855 til 31te Marts 1856, hvilket Lov¬

forslags Indhold her meddeles i følgende Uddrag *):

Capitel I.

§ 1.

I Finantsaaret fra 1ste April 1855 til 31te Marts 1856 beregnes

de Kongeriget særlige vedkommende Indtægter til 5,200,000 Rd., hidrørende

fra de i §§ 2—5 nævnte Indtægtskilder.

§ 2.

Udbyttet af direkte Skatter føres til Indtægt med nedenstaaende

3,852,000 Rd.:

Rd.

Gammelskat i Henhold til Fdgn. af 24de Juni 18401.

og Lovene af 20de Juni 1850 samt Aab. Br. af 4de
December 1838 2,174,853.

2. Landskat efter Frdgn. af 24de Juni 1840 og Lov

af 20de Juni 1850, samt Ligningsskat efter Lov af
20de Juni 1850 817,200.

3.Ligningsskat af Kjøbstæderne efter Lov af 20de Juni
1850 107,414.

Veiskat efter Frdgn. af 29de Septbr. 1841 268,490.4. * *

5.Bygningsafgift efter Frdgn. af 1ste Octbr. 1802 og

Pl. af 17de April 1816 (jfr. Pl. af 4de Sept. 1809
484,000.og Kgl. Resol. af 22de Febr. 1804 og 19de Juni1805)

Jalt 3851,954.

eller afrundet 3852,000.

*) Lovforslaget, det er det samme, som blev forelagt det opløste Folkething, men hvoraf der

ikke har været meddeelt noget Uddrag i Departementstidenden er af Finantsministeren

forelagt den nu forsamlede Rigsdag under den Forudsætning,at de af Ministeriet som

fornødne ansete Forandringer, saavel i Forslagets Indhold somi dets Form, ville kunne

foretages under Finantssagens Behandling paa Rigsdagen.
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§ 3.

til Indtægt med nedenstaaendeUdbyttet af indirekte Afgifter føres

1,175,000 Rd.:
Rd.

630,000.1. Overskuddet af Stempletpapirs=Intraderne* *

247,000.2. Afgift af Arv og overdragne Eiendomme* * *

298,000.3. Departements= og Retssportler

2115000.
§ 4.

De islandske Intrader føres til Indtægt med nedenstaaende 31,800 Rd.

Rd. ß.

Almindelige Indtægter 1,800.1. * * * *

2. Særegne Indtægter 24,869. 6.* * *

3. Afdrag paa Kjøbesummer for solgt Jordegods og
Eiendomme, samt Renter af de i de solgte Eien¬

800.domme endnu indestaaende Salgskapitaler* * *

4,300.4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte Summer * *

31,769. 6.Jalt

31,800.eller afrundet

§ 5.

141,200 Rd.Adskillige Indtægter føres til Indtægt med nedenstaaende

Rd. ß.

27,980.Bomintrader med flere lignende Intrader.1.

34,795.2. Indtægter af Odense Kanal og de Kgl. Havne og Broer
19,750. 69.3. Mølleværks= og Kroholdsafgifter* * *

4. Forskjellige Leieafgifter 4,570.

4,700.5. Klubskattens Beløb, der atter er ført til Udgift under §11
11,700.6. Recognitioner for at blive Grosserer eller Mægler.

15,900.7. Qvarantaineindtægter

8. Refusion af Forskud i 1852—53 til løbende Udgif¬

ter ved Helbredelsesanstalten for Sindssvage i Nørre¬

13,000.jylland * * * * * * * * * * * * ** *

8,800.9. Andre tilfældige Indtægter* * * * * * * * * * * *

141,195. 60.Jalt

eller afrundet 141,200.

Capitel II.

§ 6.

I Finantsaaret fra 1ste April 1855 til 31te Marts 1856 bevilges til

Udgift for Statskassen for Kongerigets Vedkommende en Sum af 4,712,007

Rd. 68 ß. til de i §§ 7—14 nævnte Udgifter.

§ 7.

Den paa Kongeriget faldende Andeel () af det Beløb, hvormed de

for hele Monarkiet fælleds Statsudgifter overstige de fælleds Statsindtægter,

bevilges med 1,794,520 Rd. 61 6.
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at der til dette Beløb bidrages fra deUdtællingen heraf betingesaf

til Kongerigets Andeel svarende, 2 af samme.øvrige Statsdele de forudsatte,

§ 8.

Til Udgifter ved Rigsdagen bevilges 60,000 Rd.

§ 9.

Til Indenrigsministeriet bevilges, foruden hvad der afholdes af særlige

Intrader, nedenstaaende 1,622,859 Rd. 4 ß.:

Rd. 6.Indenrigsministeriet:A.

61,375.a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente, m. v.

76,500.b. Overøvrighedspersoner

c. Forskjellige Magistratspersonerog overtagne Com¬

14,202. 48muneudgifter * * * * * * * *

d. Fattigvæsenet i Kjøbenhavn 27,672.* * * * * *

540. 64.e. Til forskjellige offentlige Stiftelser

*f. Redningsvæsenet 5,184. 64.

8. Honorar for Bestyrelsen af Fabrikdirecteurens

Forretninger 600.

h.Porcellainsfabriken for Aaret 1855:

40,000 Rd.Udgift* * * *

afholdes af Indtægten. Overskuddet indbetales

Statskassen og beregnes under Statsactiverne.i

i. Til Industriens Fremme 5,000.

Til Fisteri i Almindelighed og til Præmier fork.

forsaavidt Berettigelse tilFiskeri under Island,

Præmie bliver godtgjort for hvert enkelt Skib 3,200.

1,000.OvertiendecommissionenI.
* *

6,000.ID. Matrikulsvæsenet* *

Til LandinspecteurernesD. Lønning og til Landvæ¬

senets Fremme 17,512.

Til Dæmningen paa Landtungen mellem Liim¬0.

3,600.fjorden og Vesterhavet*
19,000.Til Sandflugtens DæmpningP.

14,150.Veterinærskolen, Tilskud4.

1. 28,954.Stutterivæsenet, Tilskud

S. Til Huusdyravlens Fremme 8,600.* * * * * * * * * *

t. Veivæsenet og Jernbanevæsenet 1,054,819.* * * * * * * * *

u. Kanal= og Havnevæsenet 41,455. 56.* * * * * *

v. De Kongelige Bygninger (o: Bygningsdirectoratet

og de Bygninger, hvis Vedligeholdelse bekostes

72,301. 92.ene af Kongeriget)* * * * * * * *

De Kongelige Haver, Tilskud.. 10,568.1.

Godtgjørelse til de beqvarterede Kjøbstæder forV.

ordinær Indqvartering, efter Fradrag af Indqvar¬

teringsfondens Renter, 84,934. 78.
* * * * * * * * * * * *

8,450. 90.1. Befordringsudgifter

1,900.æ. Adskillige Udgifter

1,567521. 12.
——

1,507,521. 12.Transport
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Transport

B. Island:

a. Udgifter, Indenrigsministe¬
riet vedkommende 25,355 Rd. 16 ß.* * * *

Udgifterb. Justitsministeriet
—9,580vedkommende

* * n

c. Udgifter, Kirke= og Underviis¬

16,402 — 72 —ningsministeriet vedkommende

d. Uforudseelige og tilfældige Ud¬

4,000 — ,gifter * * * *

C. Den grønlandske og færøeskeHandel:

Indtægt 353,500 Rd.a. Den grønlandske Handel,

Udgift272,500

altsaa Overskud, der opføres blandt

Statsactiverne 81,000 Rd.
* * * * * * * * *

b. Den færøeske Handel, Indtægt74,073 Rd. 36 ß.

— —4757,330Udgif

altsaa Overskud, der ligeledes

opføres blandt Statsactiver¬

ne 16,742 Rd. 85 ß.
* * * * * * * * * * * *

Jalt Udgift for Indenrigsministeriets Vedkommende

§ 10.

Til Justitsministeriet bevilges nedenstaaende 508,358

Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.A.

B. Justits= og Politivæsenet ..

SøkrigstjenestenUdskrivningen til Land= ogC.

D. Medicinalvæsenet.. * * *

E. Forskjellige Udgifter* * * *

Justitskasse= samt Sigt= og Sagefalds=UdgifterF.

Jalt Udgift for Justitsministeriets Vedkommmende

§ 11.

Til Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet

228,401 Rd. 38 ß.:ende

A.Ministeriets Embedsmænd ogBetjente, m. v.

B. Tilskud til kirkelige Øiemed

C. De det høiere Underviisningsvæsen og Videnskabe¬

lighed vedkommende Anstalter:

a. Tilskud til Anstalter med egne Fonds

10,800 Rd. 20 ß.

—b. Anstalter uden saadanne ... 29,180
V)

D. Tilskud til Almueskolevæsenet og dermed beslægtede

Instituter.
* * * * *

Transport

Rd. ß.

1,567,521. 12.

55,337. 88.

1,622,859.

Rd. 61 ß.

Rd. ß.

40,640.

305,108 62.

34,200.

91,164.

21,745. 95.

15,500.

508,358. 61.

bevilges nedenstaa¬

Rd. ß.

27,350.

21,723. 34.

39,980. 20.

8,896. 45.

97,950. 3.

4.
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Transport

E. Kunstanstalter og Samlinger:

a. Tilskud til det Kgl. Akademi

for de skjønne Kunster 12,438 Rd.
* * * ßii

32,990 — 39—b. Kunstsamlingerne* * * *

c. Det Kgl. Theater ogCapel

Tilskud 52,060 — 48—

Theatrets og Capellets Indtægter og Udgifter

ere følgende

Indtægt, ialt 141,730.* * *

Udgift, Theatret 159,885 Rd. 48ß.

Capellet 33,905
*7

193,790. 48.

altsaa Underbalance 52,060. 48.

F. Tilskud til Videnskaber og Kunster i Almindelighed
a. Til Videnskabers og Kunsters Fremme 17,598.

b. Udgifter til videnskabelige Instituters

og Kunstanstalters Bygninger, for¬

saavidt de afholdes af Statskassen 15,364. 44.

Jalt Udgift for Ministeriet for Kirke¬

og Underviisningsvæsenet..

De under Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet

tuter med særegne Fonds:

I. Overskud af de under det Offentliges Ad¬

ministration inddragne Bispetiender og

nogle andre biskoppelige Indtægter.

Indtægt
* * * * * * * * * *

Udgift (Biskoppernes Lønning og Tillæg til

utilstrækkeligt lønnede Embeder)

Overskud

II. Missionscollegiet.

For Aaret fra 1ste Juli 1855 til 30te Juni 1856.

Der grønlandske Missions Indtægter

Udgifter * * * * * * * *

Overskud, der bliver at anvende til Forrentning

og Afdrag paa Missionens Gjeld til Banken

Den ostindiske Missions Indtægter

Udgifter

Overskud, der bliver at afgive til den grøn¬

landske Mission

III. Universitetet:

Indtægt

Udgift

Overskut

Rd. ß.

97,950. 3.

97,488. 87.

32,962. 44.

228,401. 38.

sorterende Insti¬

Rd. ß.

35,347. 48.

29,873.

5,474. 48.

21,021. 60.

19,613. 60.

1,408.

6,140. 22.

1,478. 58.

4,661. 60.

157,533. 11.

131,907. 93.

25,625. 14.
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IV Communitetet:

Indtægt

Udgift

Overskul

V Den polytechniske Læreanstalt:

Indtægt

Udgift

VI. Sorø Akademi:

Indtægt*

Udgift.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Overskud

VII. Det lærde Skolevæsen:

Indtægt* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Udgift

Underbalance

hvoraf bliver at dække ⅓3 af Kjøbenhavns

Communitets og 2 af Sorø Akademies

Overskud, forsaavidt den virkelig maatte finde
Sted.

VIII. Døvstumme=Institutet:

Indtægt * *

Udgift.

IX. Seminariifonden og Seminarierne:

Indtægt *  *  *

Udgift
Underbalance

som dækkes af Sorø Akademies Overskud, for¬

saavidt den finder Sted.

X. Det Kgl. Akademi for de skjønne Kunster:

a. Hovedkassen. Indtægt

Udgift

b. Stipendiifonden: Indtægt

Udgift

Overskud

c. Understøttelseskassen: Indtægt

Udgift

Underbalance

der vil være at dække af Reservefonden eller

hvad der muligen maatte tilfalde Kassen af

Udstillingsindtægten over den beregnede Sum.

Æresmedaillens Fond, Beholdninge....

Det Neuhausenske Legat, Beholdning..

Rd. ß.

81,786. 3.

52,177. 7.

29,608.92.

17,375.

17,375.

155,066. 803

104.104,699.

50,367.704.

171,300.

174,100.

2,800.

21,290.

21,290.

16,640.

20,640.

4,000.

14,900.

14,900

5,103.

4,750.

—
353.

2,503. 32.

3,249. 20.

745. 84.

429.

16,000.
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12.§

Til Finantsministeriet bevilges som Kongeriget særlig vedkommende Ud¬

nedenstaaende 121,713 Rd.gifter 32 ß.:

Rd. 6.Finantsernes Centralbestyrelse:A.

Ministeriets Embedsmænd og Betjente, m. v.3.

(det direkte Skattevæsen og Stempletpapirsvæsenet

6,933. 32.vedkommende) * * * * ** * * *

b. Embedsmænd ved Stempletpapirsvæsenet 3,850.* * *

c. Det direkte Skatteoppebørselsvæsen:

1. Amtsforvalterne 84,840 Rd.* * * * * * * *

2. Stadsconducteuren i Kjøbenhavn 1,100 —
) —3. Adskillige Udgifter ... 2,700

88,640.

2,600.d. Kammeradvokaten

102,023. 32.

19,690.B. Generaldecisoratet for det direkte Skattevæsen.

121,713. 32.

§ 13.

Til Forrentning af den Kongeriget særlig vedkommende Statsgjeldi

Henhold til Loven af 20de Juni 1850 om Udjævningen af Forskjellen mellem

privilegeret og uprivilegeret Hartkorn, til et Obligations=Beløb af 1,290,000

Rd., bevilges 51,600 Rd.

§ 14.

Til andre, Kongeriget særlig vedkommende, Statsudgifter bevilges ne¬

denstaaende 324,554 Rd. 64 ß.:
Rd.6.

1. a. Marschpenge: ordinært 13,000 Rd, extraordi¬

nært 13,000 Rd. 26,000.* * * * * * * *

b. Til Slaverierne 22,500.* * * * * * * * * * *

48,500.

2. a. Til Foreningen til Søfartens Fremme, indtil 2000.

dog saaledes, at det Beløb, der udbetales,

ikke er større end Halvdelen af, hvad der
i Finantsaaret ydes til Foreningen ved

private Bidrag.

b. Havnecapitainen paa Kjøbenhavns Rhed.2900.

4,900.

3. Portogodtgjørelse til Embedsmænd for Correspondence

i offentlige Sager 200.
* * * *

Godtgjørelser for Sneekastning4. 2,000.* * * * * *

32,900.5. Til Bøgestrømmens Opmuddring * * * * * *

6. Til Gudenaaes Seilbargjørelse 30,400.* *

15,000.7. Til Forbedring af Indseilingen vedRibe* * *

133,900.Transport
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Rd. 6.

Transport 133,900.

8. Til Undersøgelse angaaende et Digeanlæg paa Kyst¬

strækningen fra Vester=Vedsted til Darum 2,000.* *

Til en fuldstændig Uddybning af Frederikshavns Havn9. 7,000.

Til Forlængelse af den søndre Havnemole ved Hum¬10.

6,554. 64.lebæk Havn * *

45,000.Til Opførelsen af et Forbedringshuus i Sjælland.11.

Rentefrit Forskud til de løbende Udgifter ved Helbre¬12.

delsesanstalten for Sindssvage i Nørrejylland 20,900.
13. Rentebærende Laan til Ribe Havnekasse til For¬

9,200.bedring af Indseilingen i Nipsaa.* * * *

14. Rentebærende Laan til Opførelsen af en Helbredelses¬

100,000.anstalt for Sindssvage i Østifterne

324,554. 64.Jalt

§ 15.

om BesparelserDe ved de tidligere Finantslove tagne Bestemmelser

ved indtrædende Vacancer og lignende Forbehold skulle ogsaa være gjældende

for Finantsaaret 1855—56.

Den foranstaaende Finantslovforslags § 7 ledsagende Anmærkning er saa¬

lydende:

A. Monarkiets fælleds Indtægter for Finantsaaret

1855—56 beregnes saaledes:

I. Domaine=Indtægternes Overskud,
UnderbalanceOverskudnemlig:

A. Kongerigets Domainer:
Rd.ß.Rd.

1. Landvæsenet.

A. Egentlige Domaine=Indtægter:

Indtægt 495,073.
** * * *

202,701. 10Udgift

292,371. 86

B. Adskillige under Domainebestyrel¬

sen hørende Indtægter:

15,500.Indtægt

Udgift 994. 32* * * * * *

14,505. 64
C. Forskjellige under Domainebesty¬

relsen henhørende Slotte og Byg¬

ninger:

Indtægt 1,402.* *

505.Udgift

897.

D. Indkomne Kapitaler ved Afhæn¬

delser af Statseiendomme og Ud¬

gifter i Anledning af samme:

Transport 1 307,774. 54

ß.
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Transpor

a. For bortsolgte Statseiendomme (deels

contant, deels i Prioritetsobligationer

1,500 000.

der imidlertid da dette Beløb opfø¬

res som indgaaet under Statsactiverne

her allene anføres inden Linien.

Omkostninger i Anledning af Eien¬b.

domsoverdragelser og isærdeleshed Ud¬

førelsen af Loven af 8de April 1851.

(Til Dækning af sidstnævnte Omkost¬

ninger bliver af Kjøberen ved Skjø¬

dernes Udstedelse at erlægge 7pCt

af den i Henhold til Lovens § 4

fastsatte Kjøbesum).

E. Adskillige og uforudsete Udgifter ved

Domainerne og de Domainebestyrel¬

sen underlagte Eiendomme..

2. Skov= og Iagtvæsenet:

A. Skovvæsenet

10391,305Indtægt.

7Udgift  232,647

B. Iagtvæsenet

12,103. 67Indtægt

Udgift  14,972. 40

C. Almindelig Udgift vedkommende Forst¬

og Jagtvæsenet..
* * *

3. Til Bygningsarbeider under Domainerne

a. Almindeligt aarligt Vedligeholdelses¬

arbeide
2 I

* * * * *
12,818.

b. Hovedreparationer og nye

Bygninger38,435. 93

4. Til Vedligeholdelse af Oldtids= og hi¬

storiske Mindesmæker paa Domainerne

5. Domainedirectoratet

Tilsammen

Naar fra Overskuddet drages Under¬

balancen.
* * * * * * * * *

Overskud

Rd.ß.

307774. 54

* * * * * *

* * * * * *

158,658. 3

* * * * * *

* * * * *

* * * * * *

* * * * * *

466,432. 57

99,378. 66

Underbalance

Rd. 6.

6,930.

8,450.

2,868. 69

13,500.

51,253. 93

116.

16,260.

99,378. 66
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Rd. ß.

udgjør det rene Overskud af Kongerigets Do¬
mainer 367,053. 87.* *

B. Overskuddet af Hertugdømmet Slesvigs Do¬

maineintrader, opført i rundt Tal med samme

Beløb som beregnet for 1854—55 736,700.

C. Overskuddet af Hertugdømmet Holstens Do¬

maineintrader, ligeledes opført i rundt Tal med
672,000.samme Beløb som beregnet for 1854—55.

—
Jalt 1775,193. 87.

II. Hertugdømmet Lauenborgs Overskud opført i rundt Tal

med samme Beløb som beregnet for 1854—55* 305,000 Rd.

III.Overskuddet fra de dansk=vestindiske Øer

opført i rundt Tal med det Beløb, som dette Overskud

virkelig har andraget i Finantsaaret 1853—54 (ivfr.

Statsregnskabet) 40,100 Rd.

IV.Renter af og Afdrag paa Statsactiverne: Rd.

1. Rente og Interesse af disse Activer 586,411.

950,000.* * * * * *2. Kapitalafdrag paa Statsactiverne

Jalt 1536,211.

V. Øresunds= og Strømtoldintrader samt Eiderkanaltold¬

intrader: Rd.

1. Øresunds= og Strømtold=Intrader 2,098,600.

Andre Indtægter, hvoraf Administrationen be¬
303,832. 26strides * * * * * *

Udgift 273,825. 80

Overskud 30,006. 42

2. Eiderkanaltoldintrader, opførte med samme Be¬
61,600.løb som beregnet for 1854—55

2160,200.Jalt

VI. Overskud af Told= og Kortstemplings= samt Skibsfarts¬

afgifter, Brænderi=Intrader, Recognitioner af Handels¬

reisende m. v.

Rd1. Kongeriget:

a. Indførselstold 3,410,000.og Kortstemplingsafgift..

b. Udførselstold 70,000.

c. Transittold og Pakhuusleie, derunder Leie

17,000.af Frilageret i Kjøbenhavn

271,000.d. Sportler

e. Lastepenge 150,000.* * * * * * * * * * * * *

123,000.1. Fyrpenge

2,041,000.Transport
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Transpor

Brændeviinsafgift8. * * * * *

h. Recognitioner af Handelsreisende og af con¬

cessionerede Kniplingshandlere
i. Forskjellige Indtægter, saasom Toldbodbol¬

værkspenge, for bortsolgte Eiendomme, In¬

ventarier o. desl., overligget Transitgods,

Skibsmaalingssportler, de Toldvæsenets Un¬

derstøttelseskasse forhen tilflydte Mulkter m.m.

er Brutte

Naar herfra drages de Udgifter, som forlods afholdes

bliver igjen et Netto=Overskud af

eller i rund Sum

2. Hertugdømmet Slesvig:

Netto=Indtægt efter Fradrag af de Udgifter,

som deraf forlods afholdes
o * *

3. Hertugdømmet Holsten:

Netto=Indtægt, efter Fradrag af de Udgifter,

som deraf forlods afholdes
* * * * * * *

Tilsammen

VII. Overskud af Postintraderne.

1. Porto af Breve, Penge og Pakker samt Fragt

af Reisende med Pakkeposten

Postafgifter for de med Posterne forsendende2.

Aviser, Tidsskrifter og Blade

3.Fragt af Reisende og Gods med Diligence= og

Personposterne

4. Tilfældige Indtægter, Tilsvar i Regnskaberne m. m.

Samlet Brutto=Indtægt

efter Fradrag af de Udgifter, der heraf forlods

afholdes, nemlig:

1. Fælledsudgifter 118,495. 72

2. Localudgifter i Kongeriget* * * 558,731. 64

3. Localudgifter i Hertugdømmet

Slesvig. 167,630. 32
* **

4. Localudgifter i Hertugd. Holsten 159,213. 90

5. 15,578.Lauenborg

igjen et Netto=Overskud af

VIII. Klasselottointrader calculerede efter

60 000 Lodder.

Brutto=Indtægt  124,360.

Heri fragaaer

1. Collecteurernes Provision. 37,308.

2. Gage og Lønninger .. 4,225.

Transport 41,533. 124,360.

Rd.

4,041,000.

1,313,000.

14,000.

13,000.

5,381,000.
3639,253.

4,747,747

4,747,700.

1,250,000.

1,163,200.

7,160,900.

Rd.

1,006,800.

30,600.

180 000.

2,000.

1,219,400.

1,019,649. 66.

199,750. 30.

et Lotteri paa

ß.
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Transport 141,533. 124,360.

3. Papir Trykning, Udgifter

5,500.ved Trækningerne m. m.*
47,033.

Netto 77,327.
eller med rund Sum 75,000 Rd.

IX. Adskillige for hele Monarkiet fælleds Indtægter.

Rd.1.Renter af Kassebeholdningen, opført i Henhold
82,100.til Regnskabet for 1853—54.

2. Afdrag paa Forskud, ligeledes 103,400.* * * * * * * *

3. Realisationer m. v. ved Militæretaterne 71,000.

4. Rangskat fra Kongeriget 35,800 Rd., fra Her¬

tugdømmet Slesvig 4300 Rd., fra Hertug¬

46,300.dømmet Holsten 6200 Rd.

Forskjellige Leieafgifter* 790.5.

6. Refuston af Forskud i 1853—54 til løbende

Udgifter ved Helbredelsesanstalten for Sinds¬

19,450.svage i Nørrejylland..

9,000.7. Gebyrer

332,400.Jalt

X. Indbetalinger paa den svævende Statsgjeld 1,300,000 Rd.

Recapitulation. Rd. ß.
——1. Overskud af Domaineindtægter 1,(19.,753. 87.

305,000.2. Overskud fra Hertugdømmet Lauenborg.

40,100.3. Overskud af de dansk=vestindiste Øer*
1,536,411.4. Renter af og Afdrag paa Statsactiverne

5. Sund=, Strøm= og Kanaltold * 2,160,200.

Skibs¬6. Overskud af Told=, Kortstemplings= samt

fartsafgifter, Brænderi=Intrader, Recognitioner af

Handelsreisende m. v. 7,160,900.* * *

199,750.30.7. Overskud af Postintrader*

55,000.8. Klasselotto=Intrader * . . . * .

332,040.9. Adskillige Indtægter.
1,300,000.10. Indbetalinger paa den svævende Statsgjeld

14885155. 21.Jalt

B. Monarkiets fælleds Udgifter beregnes saaledes for

Finantsaaret 1855—56:

I. Hans Majestæt Kongens Civilliste. 800,000 Rd.

369,360 Rd.II. Det Kongelige Huses Apanager.. *

60,100 Rd.III. Geheime=Statsraadet
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IV. Rigsraadet. Til Udgifter herved opføres 12,000 Rd.

V. Til Statsgjeldens Forrentning og Afbetaling.

Renter af den indenlandske Gjeld:1.

a. af de i Henhold til Loven af 20de Juni 1850

om Udjævningen af Forskjellen imellem privilege¬

ret og uprivilegeret Hartkorn udstedte Obligationer

(til Beløb 1,290,000 Rd.) 51,600 Rd., der

opføres som en Kongeriget særlig vedkommende

Udgift;

b. af den øvrige indenlandske Gjeld,. 3,007,900.

Renter og Omkostninger ved den uden¬2.

landske Gjeld 1,700,400.

4,708,300 Rd.

3.Kapitalafdrag paa den indenlandske Gjeld 1,623,600.

4. Ligeledes paa den udenlandske Gjæld

med Omkostninger 1,093,600.* * * * * * * * *

2,717,200 —

7,425,500 Rd.

VI. Pensionsvæsenet.
HovedsummerSpecialsummer

A. Pensioner o. desl.: Rd.Rd.

a. Almindelige Pensioner iil Embedsmænd 687,000.

b. Almindelige Pensioner til Embeds¬

mænds Efterladte 320,000.

c. Aftagende Pensioner* * * * * * 366,000.

d. Til at bestride Statskassens Afregning

med den almindelige Enkekasse og

med Livrente= og Forsørgelsesanstalten 6,000.

Til at indfrie resterende Indskudsgjeld8.

for Enkepensioner af den alminde¬

lige Enkekasse 1,500.

f. Godtgjørelse til den almindelige Enke¬

kasse af det bevilgede Tillæg af 60

pCt. til Pension for Enker fra Her¬

tugdømmerne og fra Colonierne 16,000.

1,396,500.
B. Overtagne Understøttelser fra Statssekre¬

tariatet for Naadessager. 129,000.* * * * *

Jalt 1,525,500.* *

VII. Udenrigsministeriet.

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.
a. Lønninger 14,830 Rd.*

b. Til Copialia samt Bureauudgifter —3,620

c. Til en Understøttelsesfond. 400 —

18,850 Rd.
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Transport 18,850 Rd.

B. De Kongelige Gesandtskaber og Consulater i Udlandet:

188,175.a. Gager og Taffelpenge

30,775.b. Andre Udgifter* *

—218,950

Jalt 237,800 Rd.

VIII. Krigsministeriet.
Ordinær Extraordinær

Udgift. Udgift.

Rd. Rd.6 ß.
1. Krigsministeriet* * * *

16,626.61,273. 72
Gager for Linieofficerer, Reserveofficerer2.

samt forskjellige militære og civil=militære

Embedsmænd og Betjente 634,167. 32 96,086. 20
3.Lønninger med Bespiisningstillæg for

Underklasserne* * * * 809,845. 81 425,981. 2
4. Cantonnements=,Garnisons= og Marsch¬

tillæg samt eventuelt forhøiet Bespiis¬

ningstillæg
* * * * * * * * * * *6 252,822. 46

Forskjellige planmæssige Udgifter ..5. 176,811. 42 57,313. 94
6. Naturalforpleiningen* * * * * * * 124,751. 68513,109 52

Indqvarteringsvæsenet7. * * * * * * * * 190,408. 85 141,304. 4
8. Sygepleien 97,975. 31 49,870. 62
9.De militære Underviisningsanstalter* 1,379. 7981,996. 29

10. Honorarer, Reisepenge og Understøt¬

telser* * * 3,000.5,000.
Diæter og Befordrings=Udgifter11. * * * 24,000.

1—Munderingsvæsenet12.
* * * * * 173,6(2. 55375,961. 55

Remonteringsvæsenet13. * * * * 32,550. 5695,405. 5
Armeens Krigsmateriel14. 36,490.110,410.
Fæstninger og militære Bygninger, samt15.

Skatter og Afgifter 211,300.141,720.
16. Bornholms Milice 14,103. 41

Adskillige bestemte Udgifter17. * * * 2,358.
Uforudseelige og ubestemte Udgifter18 * 32,500.

19. Til Berigtigelse af Byttesager fra sidste

Krig 56,000.* * * * * *

Naar fra Totalsummerne 1,679,149. 68,367,047 :
drages for de ved Veitjenesten ansatte Of¬

ficerer, m. Fl. 20,265. 22

bliver til Udgift 1,679,149. 63,346,781. 76

5,025,930 Rd. 82 ß.
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IX Marineministeriet.

Rd.A. Ordinære Udgifter

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente 34,779.*

b. Generaladjutanten af 2,700.Søetaten m. Fl.

120,170.c. Officeerpersonalet
* * * * * * *

d. Marinens Ingenieurcorps 12,600.* ** * * *

e. Lægepersonalet 9,330
* *

10,436.f. Søcadetakademiet

8. Justits=Embedsmænd 2,794.

2,486.h. Geistligheden ved Holmens Kirke m. v.

Skolevæsenet. 13,726.i.
* * *

k. Skatter og Afgifter med Undtagelse af hvat

der vedkommer Nyboders Gader og Bygninger 2,000.

7,000.Forskjellige UdgifterI.
*9 *

Holmens og Søtøihusets Officerer samt civil¬ID.

23,872. 64Embedsmænd og Betjente m. m.

362,492.Søetatens faste MandskabD.

2,589. 36Nyboders Embedsmænd0. * * * * * * *

Naturalforpleiningen 111,396. 91* * * * * * *P.

5,201. 66Proviantgaarden og Magasinkornet..4.

Cadetskibet, VagtstationerV. amt Udrustninger:

1. Cadetskibet. 11,900.
* * * * * * *

2. Vagtskibet i Sundet 16,000.*

3. Vagtstationen i Beltet 8,000.

24,000.

der afholdes af Øresunds¬

og Strømtoldvæsenets

Administrationsfond.

4. Vagtstationen paa Batteriet Trekoner 8,500.

5. Vagtskibet paa Elben 14,000.

6. Udrustninger 66,000.* **

7. Udrustning af Skibe til Hans Ma¬
stæt Kongens Disposition 3,000.* * **

103,400.

S. Til Materiel og Folkekraft udenfor Søetatens

510,000.faste Mandskab.

10,000.t. Uforudsete Udgifter * * * * * * * *

Jalt til ordinære Udgifter 1,346,974. 49

Heri fragaaer som inddraget fra Søetatens

14,000.separate Fonds

Altsaa til Rest 1,332,974. 49

B. Extraordinære Udgifter

a. Til Anlæg af en ny Dok m. v. 270 666. 64.

b. Til Indretningen af Leiligheder

for Mandskabet i Skolebygnin¬

gen i Svanegade 1,990.* * * * * * *

Transport 272,656. 64. 1,332,974. 49

6.

72

8
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Rd. 6.
10Transport (2,656. 64. 1,332,974. 49

c. Til Forandringer ved den store

Skolebygning for deri at kunne

optage Eleverne og Lærerne fra

Skoleafdelingen i Svanegade 2,800.

d. Forandringer ved Underofficeers¬

boligerne 4,000.
* * * * * 0 *

Forandringer ved Commandant¬C.

skabets Contoir og Indretnin¬

gen af Munderingskamre 2,000.

281,456. 64

C. Til Instituter, som staae udenfor Flaaden, men hvis

Bestyrelse er underlagt Marinen:

1. Ordinære Udgifter:

3. Lods=, Fyr= og Vagervæsenet:

1. Lodsvæsenet 4,988.

2. Fyr= og Vagervæsenet* 161,080.

foruden de Øresunds= og

Strømtoldvæsenets Admi¬

nistrationsfond belastede

63,900 Rd.

166,068.

b. Navigationsvæsenet 1,300.

c. Udskrivningsudgifter 4,700.** *

d. Fæstningen Christiansø* * * 28,271.81.

c. Opmuddringsvæsenet 22,300.* * * *

Defenstonsarbeider paa Kjø¬f.

benhavns Rhed.28,130.

250,769. 81

2. Extraordinære Udgifter:

Til Optagelse af Vrag m. v. i Sundet og Drogden 2,500.

foruden de paa Øresunds= og Strømtoldvæsenets

Administrationsfond belastede 2500 Rd.

1,867,701. 2

X. Finantsministeriet.

Finantsernes Centralbestyrelse Rd.A.

a. Ministeriets Embedsmænd og Betjente m. v.

1. Gager og Lønninger 109,256.

2. Ministerielle og Contoirudgifter* 22,700.

3. Understøttelseskassen 54,500.* *

186,456

15,296.b. Mønterne
*

201,752.

B. Det statistiske Bureau:

a. Gage og Lønninger 5,500.

b. Contoirhold efter Fradrag af hvad der

201,752.Transport 5,500.

2
Dep. Tid. Nr. 72 og 73. 1854.
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Rd.

Taansport 5,500. 201,752.

anslaaes at indkomme ved de af Bu¬
6,500.reauet udgivne Tabeller* * *

12,000.

C. Tilskud til Pensioneringen af Militæretatens Underklas¬

ser samt Invalidforførgelsen 155,857.
D. Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen:

a. Generaldecisors Gage 3,700.

b. Revisionscontoirerne:

1. For Konger.: Gager og Lønninger 9,560.

til Assistenter, Skri¬

vere og Contoirhold 7,081.

16,641.

10,650.2. For Hertugdømmet Slesvig
Lauen¬og3. For Hertugdømmerne Holsten

10,550.borg

heraf falder paa Hertugdøm¬
950.met Lauenborg.

9,600.

40,591.

Jalt 410,200.

XI. Adskillige og overordentlige Udgifter hele Monarkiet

vedkommende:

A. 1. Udgifter ved de Kongelige Bygninger, som ved¬

ligeholdes for hele MonarkietsRegning: Rd. 6

Vedligeholdelsesarbeider. 26,550.

Hovedreparationer 44,057.76.

Gager. 5,848. 27.*

Skatter 10,855.

Reengjøring 5,760.

Brandvæsen 790.

Belysning 1,910.

Opvarming 10,000.

Andre Udgifter 13,160.

Uforudsete Bygningsarbeider 3,000.

*  — ——— 118,931.

3,000.2. Kongehusets Porto m. v.

3. Til topographiske Arbeider og Korts Udgivelse

hvad der ind¬under Generalstaben, foruden

kommer ved Salg af Kort 10,000.* *
* . * *

4. Udgifter ved Grademaalingen 2,000.

der i Hoved¬Til mindre Udlaan til Embedsmænd,B.

sagen lønnes med uvisse Indtægter, samt til Læger,

8,000.som Hjælp til deres første Etablering.

Jalt 144,931. 7

7
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Recapitulation. Rd.

1. Hans Majestæt Kongens Civilliste 800,000.

2. Det Kongelige Huses Apanager 369,360.*

3. Geheimestatsraadet 60,100.

4. Rigsraadet 12,000.
5. Statsgjeldens Forrentning 425,500.og Afbetaling —

6. Pensionsvæsenet 525,500.1

7. Udenrigsministeriet 237,800.

8. Krigsministeriet 5,025,930.* 82

9. Marineministeriet 1,867,701.* * * — 2

Finantsministeriet10. 440,200.
11. Adskillige og overordentlige Statsudgifter 141,931. 7

US16OBL. A.Summa

Naar fra ovenstaaende Totalsum af de for Mo¬¬

narkiet fælleds Statsudgifter. 17,876,022. 91
drages den ligeledes ovenanførte Totalsum af de

fælleds Indtægter 14,885,155. 21
*

udkommer som det Beløb, der vil være at bære af de

enkelte Landsdeles særlige Indtægter, ialt. 2,990,867. 70

hvoraf Kongerigets Andeel, ⅓, udgjør 179452d. II

Blandede Efterretninger.

Justitsministeriet.

Under 16de Decbr. sidstl. er der meddeelt Cand. juris I. C. J. Meyer,

Cand. juris I. C. Jørgensen og Cand. juris H. M. From Tilladelse

til at procedere paa Prøve ved den Kgl. Landsover= samt Hof= og Stadsret

samt ved Kjøbenhavns Criminal= og Politiret.

Under 20de Decbr. sidstl. er fra Justitsministeriet udgaaet følgende

Circulære til samtlige Sessioner:

Efter Forhandling imellem Justits= og Krigsministeriet om, hvorledes

der kan føres fornøden Control med de Værnepligtige, der fra de øvrige

Dele af Kongeriget flytte til Bornholm m. m., er der taget følgende Be¬

stemmelser:

1. At Cheferne for Borgercompagnierne i Bornholms Kjøbstæder og for

National=Infantericompagnierne paa Landet have med Hensyn til slige

tilflyttede Værnepligtige at føre det Tilsyn og at udføre de øvrige For¬

retninger, som ellers paahvile Lægdsmændene, og at Øens Comman¬

dantskab i saa Henseende overtager de Forretninger, som ellers paahvile

Lægdsforstanderne og Udskrivningscheferne.

2. At der til den Ende ved hvert Compagnidistrikt skal føres en særlig

ß.
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Fortegnelse over de Distriktet tilflyttede Værnepligtige fra de øvrige

Dele af Kongeriget, og ved Commandantskabet en tilsvarende Forteg¬

nelse for hele Øens Vedkommende. I Forbindelse hermed er det paa¬

lagt Compagnicheferne uopholdelig at gjøre Indberetning til Comman¬

danten, naar nogen fremmed Værnepligtig, med eller uden foreskreven

Rigtighed, ankommer til eller igjen forlader Compagnidistriktet, — naar

en meddeelt Indkaldelsesordre eller andet Paalæg af en eller anden

Grund ikke efterkommes, — naar en tilflyttet Værnepligtig døer i Di¬

striktet, eller naar det kommer til Compagnichefens Kundskab, at der

ellers med Hensyn til en Saadan er passeret Noget, som faaer Ind¬

flydelse paa hans Værnepligt. Commandanten har derefter at gjøre de

fornødne Meddelelser til de Paagjældendes Udskrivningschefer, enten

strax, forsaavidt saadant findes nødvendigt, eller ved maanedlige Mel¬

dingslister paa samme Maade, som slige Meldinger nu skee imellem

Udskrivningscheserne indbyrdes.

At alle Indkaldelser til Værnepligtige, som have taget Ophold paa

Bornholm, og andre Meddelelser, der vedrøre deres Værnepligt, skulle

skee igjennem Øens Commandantskab.

At Commandanten har at paasee, at Ingen af de i de øvrige Dele af

Kongeriget hjemmehørende Land= eller Søværnepligtige ansættes til Tje¬

neste ved Øens Milice.

At Værnepligtiges Flytning til Bornholm — som har sit særegne Væb¬

ningssystem, og hvorhen selvfølgelig ingen saakaldet „Omvexling“

kan finde Sted kun kan stee paa den Maade, at der meddeles de

Paagjældende Tilladelse til at tage midlertidigt Ophold der paa

Øen med Bibehold af deres tidligere Forpligtelser til Udskrivningsvæsenet

og deres Forbindelse med det Lægd, i hvis Rulle de ere indførte.

Denne Tilladelse kan gives ved en sædvanlig „Følgeseddel“ fra

Lægdsmanden efter den med Justitsministeriets Circulære af 8de Juni

sidstl. fremsendte Formular Nr. 2, dog at derpaa udtrykkelig tilføies,

at den Paagjældende inden 8 Dage efter Ankomsten til Bornholm har

at aflevere Følgeseddelen til Chefen for det tilflyttede Com¬

pagnidistrikt. Det er derhos anseet rettest, at Følgesedlerne lyde

paa Bornholm i Almindelighed, saa at der til yderligere Flytninger

indenfor Øens Grændser kun behøves Tilladelse fra vedkommende Com¬

pagnichef, som da derom har at gjøre Indberetning til Commandanten.

Naar den Paagjældende senere vil forlade Øen og drage tilbage til det

Sted, til hvis Rulle han hører, har han at anmelde dette for Com¬

pagnichefen, som derom meddeler ham et skriftligt Beviis; men vil han



6.

997

flytte andetsteds hen, bør han dertil fra Lægdsbestyrelsen i sit Hjem

erhverve den fornødne Tilladelse, som da bliver at forevise for og paa¬

tegne af vedkommende Compagnichef. I Tilfælde af uberigtiget Flyt¬

ning har Commandanten at gjøre Indberetning til den Paagjældendes

Udskrivningschef, som derefter vil have at træffe fornøden Foranstalt¬

ning til Flytningens Berigtigelse og eventualiter foranledige, at den

Skyldige bliver tiltalt.

At ligesom det er paalagt Commandanten paa Bornholm at anstille

Undersøgelse om de Værnepligtige fra de øvrige Dele af Kongeriget

som fortiden opholde sig der paa Øen, uden at deres Flytning er ble¬

ven berigtiget paa den ovenangivne Maade, og at indsende en Forteg¬

nelse over disse til deres respective Udskrivningschefer, saaledes ville de

Lægdsmænd og Lægdsforstandere, som have Kundskab om, at Værne¬

pligtige fra deres Distrikt opholde sig paa Bornholm enten uden Til¬

ladelse eller med et feilagtigt Beviis, derom giøre Indberetning til de¬

res Udskrivningschef, for at der kan træffes Foranstaltning til at Flytte¬

dokumenter blive udfærdigede i behørig Form.

Ved at tilmelde Sessionen Foranstaaende til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjørelse skulde jeg tjenstlig tilføie, at det af Krigsministe¬

riet er paalagt Commandanten paa Bornholm fremtidig at iagttage, at den

Tilladelse, som enhver Bornholmer, der vil forlade Øen, dertil skal have af

Commandantskabet, lyder, forsaavidt den Paagjældende ikke udmønstres som

Søfarende, paa et bestemt Sted, og at det gjøres ham til Pligt, naar han

tager Ophold noget andet Sted i Kongeriget, at forevise Tilladelsen for Ste¬

dets Lægdsmand og lade den paategne af ham, samt i Tilfælde af senere

Fraflyttelse at forsyne sig med Tilladelse af Lægdsbestyrelsen, —og at lig¬

nende Forpligtelse paalægges de søfarende Bornholmere, som udmønstres der

fra Øen, forsaavidt de tage Ophold noget andet Sted i Kongeriget, hvorhos

de af dem, der ere søindrullerede i Kjøbenhavn, tillige skulle tilholdes, hver

Gang de ankomme der til Staden, og naar de igjen forlade samme, at melde

sig paa det 1ste Udskrivningsdistrikts Contoir. Commandanten er i Henhold

til Instruxen af 23de August 1817 § 9 beføiet til at dictere dem, som for¬

sømme at iagttage de ovenanførte Forskrifter, en Mulkt hvis Størrelse er

fastsat til 2 Rd. og som tilfalder Bornholms Fattigkasse. Derimod ville de

Bornholmere, som under deres Ophold her ere blevne tilførte Lægdsrullen

overensstemmende med Værnepligtslovens § 3 og derefter gjøre sig skyldige

i ulovlig Flytning, herfor være at tiltale ved de herværende Retter, overens¬

stemmende med Lovens § 35.

I Lighed med den her alt tidligere trufne Foranstaltning angaaende
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gjensidige Meddelelser mellem Udskrivningscheferne ville disse fremtidig have

at meddele Commandanten paa Bornholm lignende Beretninger om, hvad

der i deres respective Distrikter passerer med Hensyn til de dertil ankommende

Bornholmere, forsaavidt saadant ikke allerede skeer, jvfr. Circulærerne af 5te

Februar og 11te Marts 1852; og bliver herved navnlig at anmærke, om

den Paagjældende har produceret behørigt Permissionspas paategnet af Com¬

mandanten, og i saa Fald fra hvilken af Milicens Afdelinger han er per¬

mitteret.

Sluttelig tilføies, at da der i Kjøbenhavn føres en særegen Sørulle

over de søfarende Bornholmere, som, uden at opgive deres Hjem der paa

Den, frivillig have ladet sig søindrullere, saa ville de Bornholmere, der an¬

detsteds maatte begjære sig frivillig søindrullerede, uden at tage Ophold der

paa Stedet, være at henvise til det 1ste Udskrivningsdistrikt.

Under 21de Novbr. sidstl. har Justitsministeriet udfærdiget følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Da det efter Modtagelsen af de i Henhold til Ministeriets Circulære

af 30te Novbr. f. A. hertil indsendte Indberetninger angaaende Fængsels¬

væsenets Tilstand m. v. har viist sig, at det til aarlig Udfyldning bestemte

Schema Litr. B. angaaende Arrestdagenes og Arrestanternes Antal hyppigen

er blevet misforstaaet paa forskjellige Maader, og der tillige efter dette Schema

vilde savnes flere ikke uvigtige Oplysninger, har Ministeriet ifølge Forslag

fra Overinspecteuren for Fængselsvæsenet forfattet et nyt Schema, der skal

træde istedetfor det ovenmeldte.

Idet Man derfor fremsender dette nye Schema, skulde Man tjenstligst

anmode (Tit.) om aarligen inden Udgangen af Januar Maaned hertil at

indsende en efter samme affattet Oversigt for hvert enkelt Arresthuus.

Under 15de Decbr. sidstl. er fra Justitsministeriet udgaaet følgende

Circulære til samtlige Amtmænd:

Efter derom modtagen Meddelelse fra Krigsministeriet har Hs. Majestæt

Kongen paa bemeldte Ministeriums derom nedlagte allerunderdanigste Fore¬

stilling under 18de f. M. allernaadigst approberet, at den i Henhold til det

allerhøieste Patent af 29de Marts 1852 fra Amnesti udelukkede forhenvæ¬

rende Premierlieutenant ved det 1ste Dragonregiment Hans Bernhardt Maxi¬

milian Georg Emil v. Holstein tilstaaes en Amnesti, dog kun i den Udstræk¬

ning, at det fra nu af skal være ham tilladt at opholde sig i Kongens Ri¬

ger og Lande.

Hvilket Man herved i Forbindelse med Justitsministeriets Bekjendtgjø¬
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relse af 31te Marts 1852 og Circulærskrivelse af 8de Marts og 29de De¬

cember s. A. tjenstlig maa have Hr. (Tit.) anmodet om at meddele samtlige

vedkommende Politiøvrigheder.

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har

det behaget Hans Majestæt Kongen under 26de Juli d. A. allernaadigst at

resolvere, at der i Landsbyen Skibsted i Hellum Herred under Aalborg Amt

skal oprettes et nyt Apothek med den samme Handelsret, som ved Forord¬

ningen af 4de Decbr. 1672 § 18 er hjemlet Kjøbstadapothekerne, samt iøv¬

rigt under de ved allerhøieste Resolution af 23de Decbr. 1842 bestemte Vil¬

kaar, og at den Recognition, som den, hvem ovennævnte nye Apothekerpri¬

vilegium i sin Tid maatte forundes, overensstemmende med Plakat af 28de

Juli 1845 vil have at erlægge, allernaadigst maa bestemmes til 500 Rd.

I Forbindelse hermed har det behaget Hans Majestæt Kongen, paa Justits¬

ministeriets allerunderdanigste Forestilling, under 9de Decbr. sidstl. at bifalde,

at der forundes Cand. pharm. M. Matzen af Kjøbenhavn Bevilling til,

paa de ved den ovennævnte allerhøieste Resolution bestemte Vilkaar, at an¬

lægge og drive det omhandlede Apoihek, saaledes at det gjøres ham til Pligt

at have det anlagt og sat igang inden 1 Aar fra Bevillingens Dato, og at

det paalægges ham selv at afholde den Trediedeel af de med Apothekets

aarlige Visitationer forbundne Bekostninger, som ifølge Forordningen af 8de

Januar 1830 § 4 vilde være at udrede af Amtets Kjøbstæder, medens de

øvrige Totrediedele i Overensstemmelse med bemeldte Lovbud blive at ud¬

rede af Amtets Repartitionsfond. I Henhold hertil er den fornødne aller¬

høieste Bevilling udfærdiget under 14de Decbr. sidstl.

Under 21de Decbr. sidstl. er der gjennem Justitsministeriet udfærdiget

en allerhøieste Bevilling for Cand. pharm. A. F. Bauer af Kjøbenhavn

til at drive det af ham kjøbte Apothek i Rudkjøbing.

Indenrigsministeriet.

Under 14de Decbr. sidstl. er af Indenrigsministeriet udfærdiget føl¬

gende Circulære til samtlige Amtmænd:

Indenrigsministeriet finder sig herved foranlediget til i Forbindelse med

Circulære af 30te Novbr. 1852 at anmode Hr. (Tit.) om behagelig at ville

bringe til offentlig Kundskab i det Dem betroede Amt, at i de Tilfælde,

hvor i en tidligere Periode en Gaard er blevet udstykket i flere Parceller

til Bebyggelse hver paa idetmindste 1 Td. Hartkorn, uden at det udtrykkelig

er bestemt, at nogen af Parcellerne skal betragtes som Hovedparcel, vil en¬
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hver af disse Parceller forsaavidt angaaer dens Udstykning blive betragtet

som Hovedparcel.

Ved at bekjendtgjøre Ovenstaaende vilde De derhos behage at ind¬

skjærpe, hvad der allerede er udtalt i Rentekammerets Circulære af 6te De¬

cember 1845 1ste Post, at den Omstændighed, at vedkommende Eier i For¬

ventning af Approbation paa Udstykning af hans Eiendom allerede har af¬

hændet en eller flere Dele af samme, og at Sælgeren altsaa, saafremt Ud¬

stykningen nægtes approberet, vil kunne komme til at yde Kjøberen Erstatning,

maa blive uden Indflydelse paa Ministeriets Afgiørelse af Spørgsmaalet om,

hvorvidt Approbation kan meddeles paa den tilsigtede Udstykning, hvorfor

Sælgeren maa tilskrive sig selv Følgerne af at have afhændet, hvad han ikke

seer sig istand til at hjemle.

Under 4de Decbr. sidstl. er fra Indenrigsministeriet udfærdiget følgende

Kundgjørelse angaaende Erhvervelsen af islandske Søpas:

I Overensstemmelse med en af Indenrigsministeriet, i Henhold til § 14

i Lov af 15de April 1854 om Skibsfart og Handel paa Island, nedlagt

allerunderdanigst Forestilling, har det behaget Hans Majestæt Kongen aller¬

naadigst at bifalde, at de i bemeldte Lovs § 5 ommeldte islandske Søpas

udfærdiges ad mandatum af Indenrigsministeriet, i Overensstemmelse med

den nærværende Kundgjørelse vedhæftede Form, samt at der om at erholde

islandsk Søpas bør indgives et skriftligt Andragende, der, forsaavidt samme

er stilet til Indenrigsministeriet, vil være at skrive paa stemplet Papir af

4de Klasse Nr. 4, til en af de i Lov af 15de April 1854 § 5 nævnte

Autoriteter, og ledsaget af den i oftnævnte Lov af 15de April 1854 § 4

forlangte Erklæring af Skibets Rheder eller Rhedere angaaende Skibets

Navn, Hjemsted og Størrelse samt Skipperens Navn, hvilken Erklæring derhos

bør være attesteret paa den i bemeldte § 4 foreskrevne Maade.

Hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning og Iagttagelse for alle

Vedkommende.

Den forestaaende Kundgjørelse vedhæftede Form for islandske Søpas

er følgende:

Vi Frederik den Syvende, &amp;c. &amp;c.

Gjøre vitterligt: at, eftersom islandsk Søpas er begjært for Skibet ..

der er bestemt til at afgaae fra til

og det paa den i Loven af 15de April 1854 § 4 bestemte Maade er godt¬

gjort, at fornævnte Skib . er hjemmehørende i, stort
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danske Commercelæster og ført af Skipper .. fra

samt da den i Loven af 15de April 1854 § .. fastsatte

Afgift er erlagt med ... Rdlr. Rigsmønt pr. dansk Commercelæst, ialt

med et Beløb af ., saa byde og befale Vi Alle og Enhver

af Vore Embedsmænd og Undersaatter, som dette Vort Pas forevises, at

lade bemeldte Skib med dets indehavende Folk, Passagerer, Gods og Lad¬

ning passere, uden nogen Hinder, Ophold eller Molest i nogen Maade at

gjøre.

Dette Søpas gjælder kun for de Reiser, Skibet i Overensstemmelse

med Loven af 15de April 1854 § 4 er berettiget til at foretage, og iøvrigt

bør Skibets Fører holde sig de i Lovgivningen indeholdte Bestemmelser om

Benyttelsen og Tilbageleveringen af islandske Søpas nøie efterrettelig, og

skal det navnligen som hidtil være forkudt, under nogetsomhelst Paaskud at

udlaane, bortleie, pantsætte, sælge eller under nogensomhelst Prætext at over¬

lade et saadant islandsk Søpas til noget andet Skib.

Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, den .. . . 18

Under Vort Kongelige Segl.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Islandsk Søpas

for Skibet

fra.

I et med vedkommende Amts Erklæring til Justitsministeriet indkommet

og derfra Indenrigsministeriet til Afgjørelse tilstillet Andragende havde Byg¬

ningscommissionen i N. N. Kjøbstad, i Anledning af at det ved en af N.N.

paatænkt Bygningsforandring ved hans Huus var kommet under Overveielse,

om der ikke ved denne Leilighed maatte kunne tilveiebringes en som høist

fornøden anseet Udvidelse af Indkjørselen fra Torvet til den Gade, hvori

bemeldie Huus er beliggende, forespurgt:

1) om Reglerne i Fdgn. 6te April 1832 § 14 A. om Indrykning ved

nye Bygningers Opførelse og Bestemmelsen af Erstatning herfor ogsaa

ere anvendelige, naar Hovedreparationer agtes foretagne paa de paa¬

gjældende Bygninger; og

om det vil være at ansee for en Hovedreparation, naar en Bindings¬2)

værks Endegavl, der, ved at være forsynet med Vinduer og Hovedind¬

gangsdør, viser sig snarere som Facade paa den Kant af Huset, agtes

opført af Grundmuur, uden videre Forandring end en Kjelderdørs An¬

bringelse til en gravet Kjelder.



1002

I denne Anledning svarede Indenrigsministeriet under 16de Novbr.

sidstl., at den i Fdgn. 6te April 1832 § 14 A. givne Forskrift om Ind¬

rykning, som tidligere udtalt i Indenrigsm. Skr. af 2den April 1851 (Dep.

Tid. for s. A. S. 876—77), allene antages at kunne komme til Anven¬

delse, hvor det er en ny Bygning, som skal opføres til Gaden, og saaledes

antages hverken at have Hovedreparationer eller partielle Ombygninger for

Die; samt at den sub 2 omspurgte Bygningsforandring, efter selve Begrebet

om Hovedreparation, hvorved der i Bygningssproget kun forstaaes en almin¬

delig Udhedring af Tag, Fag og Lag, saa at Bygningen i en Række af Aar

kan fritages for jevnligt Flikkeri, ikke kunde henføres under dette Begreb,

men maatte ansees som en deelviis Ombygning.

I Anledning af en fra en Skolelærer indkommen Forespørgsel om,

hvorvidt han rettelig har kunnet ansættes til Fattigbidrag af sin Skolelods

Hartkorn og til Skolebidrag efter Formue og Leilighed, svarede Indenrigsmini¬

steriet i Skrivelse af 8de August sidstl., efter foregaaende Correspondence

med Ministeriet for Kirke= og Underviisningsvæsenet, at da Plak. 22de Mai

1839 § 1 ved Siden af Skatter og Bankrenter tillige fritager Skolelærerne

for af deres Skolelodder at udrede „andre offentlige Afgifter“, maa Andra¬

geren ansees fritaget for at udrede Communeafgifter, altsaa ogsaa Fattigskat

af det Hartkorn, som hviler paa den Jord, der er udlagt ham som anord¬

ningsmæssig Skolejord, — hvad ogsaa tidligere er statueret — men at han der¬

imod rettelig er ansat til at svare Bidrag til Skolevæsenet efter Formue og

Leilighed, saameget mere, som det af den af vedkommende Sogneforstander¬

skab over Sagen afgivne Erklæring sees, at der ved denne Ansættelse ikke er

taget Hensyn til de Indtægter, han har som Skolelærer, men allene til dem,

han antages at have af sine Eiendomsjorder, cfr. Indenrigsm. Skr. 4de Mai

d. A. i Dep. Tid. for s. A. S. 548.

I Anledning af et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende, hvori

Tømmerlauget i N. N. Kjøbstad besværede sig over, at Tømmermester N. N.,

der tidligere havde været etableret deels i Flensborg og deels i Fredericia,

var i Henhold til en af Ministeriet afgiven Resolution meddeelt Borgerskab

som Tømmermester i hiin Kjøbstad, uagtet han intetsteds havde aflagt Me¬

sterprøve i bemeldte Profession, lod Ministeriet under 25de Septbr. sidstl.

Vedkommende igjennem Amtet tilkjendegive at det maatte have sit Forbli¬

vende ved Ministeriets fornævnte Resolution, der var tilstrækkeligen begrundet

i Fdgn. 23de Decbr. 1681 § 5, cfr. Justitsm. Skr. 14de Novbr. 1848 (Dep.
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Tid. for s. A. S. 906—7) samt Indenrigsm. Skr. 24de Septbr. 1849

(Dep. Tid. for s. A. S. 877) og 19de Marts 1853 (Dep. Tid. for s. A.

S. 379).

Under 14de Decbr. sidstl. har Indenrigsministeren ladet udgaae følgende

Bekjendtgjørelse om at Departementssekretær og Contoirchef, Justits¬

raad C. M. Møller allernaadigst er constitueret som Directeur for

Indenrigsministeriets 1ste Departement:

Paa min derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har det behaget Hs.

Majestæt Kongen ved allerhøiest Resolution af Gaars Dato allernaadigst at

constituere Departementssekretær og Contoirchef i Indenrigsministeriets 1ste

Departements Contoir, Justitsraad C. M. Møller, til indtil videre at fun¬

gere som Directeur for bemeldte Departement.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Under 17de Decbr. er Kammerraad, Landvæsenscommissær Frederik¬

sen til Nøbøllegaard allernaadigst paany beskikket til Formand for Afløsnin¬

gen af det Gaarde og Boelssteder paahvilende Hoveri og lignende Pligt¬

arbeide i 5te Landsthingskreds.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Under 23de Decbr. sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬

gaaende Ophævelsen af Forbudet mod „Altonaer Zeitung“ i bemeldte

Hertugdømme:

Efter de af Ministeriet modtagne Oplysninger angaaende de særegne

Omstændigheder ved Meddelelsen af den i Extrabladet til „Altonaer Zeitung

af 27de Novbr. 1854 indeholdte falske Efterretning med Overskrist „Ko¬

penhagen vom 26sten Novbr. (pr. Telegraph)“, bliver det under 29de s. M.,

paa Grund af hiin Efterretning, herfra udstedte Forbud mod i Hertugdøm¬

met Slesvig at udbrede og holde bemeldte Blad „Altonaer Zeitung“ herved

ophævet.

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab til Efterretning og Iagt¬

tagelse for alle Vedkommende.

Under 21de Decbr. sidstl. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig

udfærdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig an¬
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gaaende Ophævelsen af Forbudet mod Bladet „Itzehoer Wochenblatt

i bemeldte Hertugdømme:

Det under 12te August 1850 udstedte Forbud mod at udbrede og

holde Bladet „Itzehoer Wochenblatt“ i Hertugdømmet Slesvig bliver herved

ophævet.
—

Under 18de Decbr. er af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig ud¬

færdiget følgende Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaa¬

ende Ophævelsen af Forbudet mod Bladet „Fædrelandet“ og Bladet

„Dagbladet“ i bemeldte Hertugdømme:

Ved allerhøieste Reskript af Gaars Dato har det behaget Hans Maje¬

stæt Kongen allernaadigst at befale, at de af Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig mod forskjellige danske Blades Indførelse i bemeldte Hertugdømme

gjorte Forbud snarest muligt skulle hæves.

I Overensstemmelse med foranstaaende allerhøieste Befaling bliver det

under 4de Februar f. A. udstedte Forbud mod i Hertugdømmet Slesvig at

udbrede og holde de i Kjøbenhavn udkommende Blade „Fædrelandet“ og

„Dagbladet“ herved ophævet.

Ordenscapitulet.

Under 9de Decbr. har Hans Majestæt Kongen. allernaadigst udnævnt

Sognefoged og Lægdsmand Jens Andersen af Linnerup Sogn, Skanderborg

Amt, til Dannebrogsmand

Under 19de Decbr. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst udnævnt

Minister ad interim for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, Geheime¬

conferentsraad, Kammerherre Ludvig Nicolaus v. Scheel, Storkors af Danne¬

brogsordenen og Dannebrogsmand, til Ridder af Elephantordenen.
— —
Ledige Embeder.

Under Justitsministeriet. En Bestilling som Prøveprokurator ved

Underretterne li Viborg Amt, med Forpligtelse til at have Bopæl i Skive.

Opslaaet vacant den 18de Decbr.

Embedet som Byskriver i Rudkjøbing og Herredsskriver i Langelands

Nørre og Sønder Herred. Opslaaet vacant den 20de Decbr.

Under Kirke= og Underviisnings=Ministeriet. Embedet som Chor¬

degn og Førstelærer ved Borgerskolen i Sorø. Indtægter: 1) Løn som Læ¬

rer ved Skolen 150 Rd.; 2) Løn som Klokker og Chordegn 60 Rd.; 3)
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Offer og Accidentser c. 310 Rd.; 4) af det Thottske Legat 10 Rd.; — til¬

sammen 530 Rd. Desuden haves fri Bolig med Have, samt 5 Favne Brænde

til eget Brug og 2 Favne til Skolen. Boligen er god og rummelig.

Udgifter: til Skolelærerhjælpekassen svares 1 Td. Byg aarlig efter Kapitels¬

taxten; til Fiscus 16 ß. Enkepension bliver at udrede. Opslaaet vacant

den 15de Decbr.

Under Krigsministeriet. I Helsinger er en Toldassistentpost ledig,

til hvilken er henlagt en aarlig Gage af 600 Rd., og som kan ansøges af

Officerer i Armeen.

Under Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Ved Glücksborg

Slot er en Gartnerplads ledig, med hvilken der, foruden fri Bolig, er for¬

bunden en aarlig Gage af 300 Rd. Ansøgninger om denne Plads, stilede

til Hans Majestæt Kongen, ere at indsende til Ministeriet for Hertugdømmet

Slesvig inden 6 Uger fra den 19de Decbr.

Embedet som ordineret Catechet og Førstelærer ved den danske Borger¬

skole i Flensborg, hvormed er forbunden en aarlig Gage af 640 Rd. af den

Kgl. Kasse, samt fri Bolig. Ansøgninger om Embedet, der besættes aller¬

høist umiddelbart, indsendes til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig inden

6 Uger fra den 18de Decbr. at regne.

Embedet som Sognepræst for Egebæk Menighed i Flensborg Provsti.

Indtægterne bestaae i: Tiende 25 Tdr. Rug; Offer og Accidentser 300 Rd.;

Forpagtningsafgift af Embedsjorden c. 350 Rd.; adskillige Indtægter c. 15

Rd. Enkepension svares ikke. Præstegaardens Bygninger vedligeholdes af

Sognet. Skatter og Afgifter c. 10 Rd. Kirkesproget er blandet. — An¬

søgninger om Embedet, der besættes allerhøist umiddelbart, indsendes til Mi¬

nisteriet for Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger fra den 20de December

at regne.

Gammelhaderslev Sognekald under Haderslev Provsti. Indtægterne

bestaae i: Korntiende c. 140 Tdr. af forskjellige Kornsorter; Qvægtiende,

Nannest og Brændsel, tilsammen c. 120 Rd.; Offer og Accidentser, efter en

Gjennemsnitsberegning for 5 Aar, aarlig 610 Rd.; c. 90 Tdr. Land Em¬

bedsjord, der er udleiet indtil Mikkelsdag 1863 for en samlet Sum af

1497 Rd. 58 ß.; dog staaer det Eftermanden frit for at begjære tilbage

strax saamegen Jord, at han kan holde 2 Heste og nogle Køer. Naadens¬

aar finder Sted til den 8de Decbr. 1855 til Fordeel for Enken efter den

afdøde Sognepræst, til hvem der bliver at svare i Enkepension ⅓ af Kal¬

dets Indtægter efter gammel Angivelse. Af Præstegaarden tilhører 9 Fag
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Stuehuus Menigheden og vedligeholdes af denne, det Øvrige er Gjenstand

for Indløsning. Kirkesproget er dansk. — Ansøgninger om Embedet, der

besættes allerhøist umiddelbart, stiles til Hs. Majestæt Kongen og indsendes

til Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig inden 6 Uger fra den 22de

Decbr. at regne.

Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig agter allerunderdanigst at an¬

drage paa, at der maa blive ansat endnu en Advokat i Byen Sønderborg.

Ansøgninger herom, stilede til Hs. Majestæt Kongen, ere, forsynede med de

fornødne Beviisligheder, inden 6 Uger at indsende til Ministeriet for Her¬

tugdømmet Slesvig. Opslaaet vacant den 29de Decbr.

Beretninger om ledige juridiske Embeders Beskaffenhed.

Embedet som Byfoged i Thisted og Herredsfoged i Hillerslev=Hund¬

borg Herreder. Indtægterne af dette Embede have, derunder indbefattet

Godtgjørelsen for Dommerkorn, Leie af Embedsjord m. v., udgjort i 1849

2544. Rd., i 1850: 2798 Rd., i 1851: 2936 Rd., i 1852: 3112 Rd.,

i 1853: 4453 Rd., eller i Gjennemsnit c. 3168 Rd. aarlig. Udgifterne

til Contoirhold m. v. anslaaes til 780 Rd. aarlig.

Embedet som Byskriver i Rudkjøbing og Herredsskriver i Langelands

Nørre og Sønder Herred. Embedets Indtægter af alle Slags have i 1849

udgjort c. 1270 Rd., i 1850 c. 1427 Rd., i 1851 c. 1717 Rd., i 1852

c. 2008 Rd., i 1853 c. 2180 Rd., eller i Gjennemsnit c. 1720 Rd. aarlig.

Ved den paatænkte Inddragelse af Strynø Birk under Langelands Herreder vil

foranførte Indtægt blive forøget med 10 a 20 Rd. Udgifterne til Contoir¬

hold m. v. anslaaes til 650 a 700 Rd. Jøvrigt bemærkes, at Panteregi¬

strene i høi Grad trænge til Omarbeidelse, hvorfor det vil blive gjort den

nye Embedsmand til Pligt, inden en passende Frist at udarbeide nye Regi¬

stre overensstemmende med Forskrifterne i Fdgn. af 28de Marts 1845.

Beretninger om ledige geistlige Embeders Beskaffenhed.

Urlev og Stenderup Sognekald i Aarhuus Stift. Indtægter: 1) Tien¬

den af Sognenes 312 Tdr. tiendeydende Hartkorn udgjør 51 Tdr. 5 Skpr.

Rug, 83 Tdr. 7 Skpr. Byg, 129 Tdr. 1 Skp. Havre. 2) Landgilde af

Annergaarden 10 Skpr. Rug, 12 Skpr. Byg, 20 Skpr. Havre og 1 Td.

Smør. 3) Midsommersrente: 20 Lpd. Ost, 75 Snese Æg, 50 Par Kyl¬

linger, 10 Lpd. Smør, samt for Gjæs 12 Rd. 88ß. 4) Offer og Acci¬

dentser 250 Rd. 5) Præstegaarden staaer for 13 Tdr. 3 Skpr. Hartkorn,



1007

med et Areal af omtrent 130 Tdr. Land. Jorderne ere fordetmeste letmul¬

dede. Avlingen har været bortforpagtet for den afdøde Præsts Embedstid

mod en Afgift af 16 Tdr. Rug, 20 Tdr. Byg, 54 Tdr. Havre, Foder og

Græs til 2 Heste, 8 Køer og 4 Faar, samt en indtil 300 Rd. stigende

Pengeafgift (i indeværende Aar 200 Rd.). Forpagteren svarer Skatter og

Communeafgifter. 6) Af Præstegaardens 5 Skovlodder har Præsten havt

en aarlig Udviisning af 8 Favne Bøgebrænde og 60 Læs Gjerdsel. Præste¬

gaardens Bygninger ere meget gamle, og eet Udhuus bestemt til Ombygning,

et andet snart trængende dertil. Dens Indløsningssum er 500 Rd. — Ud¬

gifter: 1) Skatter paa Amtstuen 151 Rd. 2) Communeafgifter 20 Rd.

3) Landemodsexpenser 13 Rd. — Ingen Enke findes paa Kaldet. — Ca¬

pellan er ansat paa eget An= og Tilsvar.

Brahetrolleborg og Krarup Sognekald i Fyens Stift. Indtægter: 1)

Korntienden af Pastoratets 628 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. tiendeydende Hart¬

korn udgjør 150 Tdr. Rug, 85 Tdr. Byg og 145 Tdr. Havre. 2) Qvæg¬

tiende af Krarup Sogn c. 15 Rd. 3) Afgift af 2 Huse c. 30 Rd. 4)

Renten af en Kapital paa 53 Rd. 5) Af et Legat Rente 1 Rd. tilligemed

Ret til Indfæstning af et Boelssted og et Huus. 6) Offer og Accidentser

c. 630 Rd. 7) 3 Bankactier a 100 Rd. 8) Avlingen 9 Tdr. 3 Skpr.

2 Alb. Ager= og Engs=Hartkorn: c. 70 Tdr. Land Ager, tildeels af middel¬

maadig Bonitet, besværlig at drive, en god Eng c. 6 Tdr. Land, Underskov

c. 6 Tdr. Land giver fornøden Gjerdsel og Riisbrænde. 9) Brændsel, efter

Forening med Baroniet Brahetrolleborg af 2den Januar 1788, 3½ Favne

Bøgebrænde og noget Gavntræ; Tørveskjær mangler. 10) Præstegaarden, op¬

ført efter en Ildebrand 1819, er solid og smukt opbygt med Tegltag paa

—Vaaningshuset. To store Haver med gode Frugttræer. Udgifter: 1)

Skatter paa Amtstuen c. 110 Rd. 2) Communeafgifter c. 50 Rd. 3)

Landemodsexpenser, hvorunder Afgift til Stiftets Hjælpeenkekasse, 11 Rd.

4) Den indfriede Bankhæftelse udgjør 327 Rd. 28 ß. 5) Præstegaarden

indløses med 500 Rd.

Befordringer og Afgang.

Under 19de Decbr. er Premierminister ad interim for Kongeriget Dan¬

mark og Indenrigsminister for Kongeriget, Dr. juris P. G. Bang, Stor¬

kors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt til Ge¬

heimeconferentsraad med Rang i 1ste Klasse Nr. 13 efter Rangforordningen.

Under s. D. er Conferentsraad F. W. Trefchow, Storkors af Dannebrogen

og Dannebrogsmand, allernaadigst udnævnt til Geheimeconferentsraad med

Rang i 1ste Klasse Nr. 13 efter Rangforordningen.
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Under Udenrigsministeriet. Under 9de Decbr. er dansk Consul i

Algier E. Lichtlin, paa Ansøgning, i Naade entlediget.

Under Indenrigsminsteriet. Under 17de Decbr. er der allernaadigst

meddeelt Eier af Gaarden Høistrup ved Odense N. Jacobsen Bestalling paa

Rang med virkelige Kammerraader. Under s. D. er der allernaadigst med¬

deelt Landmaaler C. A. C. Schmidt Bestalling som Landinspecteur. Under

s. D. er der allernaadigst meddeelt Capitain A. W. Güntelberg Bestalling

som Landmaaler. Under 18de s. M. er Proprietær Schjerup allernaadigst

udnævnt til Medlem af Tiendecommissionen for Assens og Hindsgavls Di¬

strikt under Odense Amt.

Under Krigsministeriet. Under 12te Decbr. er Generalmajor H. C.

G. F. v. Hedemann, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, fun¬

gerende Commandant i Citadellet Frederikshavn, efter Ansøgning og paa

Grund af Svagelighed, meddeelt Afsked i Naade af Krigstjenesten som Ge¬

nerallieutenant og med Pension. Under s. D. er allerhøist resolveret føl¬

gende Avancement i Infanteriet, nemlig: Oberst J. P. T. v. Ræder, Com¬

mandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Commandeur for 3die In¬

fanteri=Brigade, udnævnes til Generalmajor; Oberstlieutenant I. C. H. v.

Lemmich, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand tillægges Obersts

Charakteer samt oprykker paa den for de ældste Stabsofficerer normerede

Gage; Oberstlieutenant uden Anciennitet M. O. B. v. Hveberg, Ridder af

Dannebrogen og Dannebrogsmand, udnævnes til Oberstlieutenant; Major

uden Anciennitet C. W. L. v. Dreyer, Ridder af Dannebrogen, udnævnes til

Major; Capitain af 2den Klasse W. P. J. L. v. Hackhe, Ridder af Danne¬

brogen, forfremmes til Capitain af 1ste Klasse. Under s. D. er forhenværende

Oekonom ved Garnisonshospitalet i Kjøbenhavn N. P. Nielsen allerhøist til¬

lagt Krigsassessors Charakteer med Rang i 9de Klasse Nr. 4 efter Rang¬

forordningen af 14de October 1746.

Under 14de s. M. er A. F. Løvensøn, Enke efter Capitain i Infan¬

C. F. v. Løvensøn, allerhøist tillagt Rang med Majors Enker.teriet

Under 17de f. M. er charakteriseret Ritmester i Cavalleriet H. v. Ca¬

stenschiold, Ridder af Dannebrogen, allerhøist udnævnt til Ritmester af 2den

Klasse. Under s. D. er charakteriseret Regimentsdyrlæge F. Obel allerhøist

udnævnt til Regimentsdyrlæge paa yngst Gage.

Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.






