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ved Haanden i vore Skave og til lave
Priser. Publikum bør oplyse« VIN. at
del staar sig selv i Lyset vcd al betale 80 a
100 Ore pr. Kubikfod udenlanfl Fyr
Stedet for at give 40 a 50 Ore for danfl
Grau. E. TalgaS jtager samtidigt Ordet
for Anlæg af den Stag« lette, tran S-

portable Skovbancr, ter for Tiden er
Gjensiand for megen og omhyggelig Pro-
vclse i Udlandet, og som i Hovedsagen
ligner de Blergelsporvogne, Hedeselstabel
har bygget med en Udgift af ca. 40,000
Kr. pr. Mil. Ved flige lette Baner vil
Markedet for vore Etovprodukter kunne
blive aabne! i langt større Grad end hidtil,
og Kjøbmandsforretninger vil da opstaa,
som beffjetf tiger sig med Tømmerhandelen
fra vore Skove, noget hvortil vi i høj
Grad trænger. Særlig dvæler Forfatteren
imidlertid vcd Anvendelsen af vort Bøge-
træ til Jernbanesveller, t Lighed med hvad
ter er stil i Rhinegnene, i Osterrig. i
Nederlandene etc. Oberstløjtnant Dalgas
udregner, al der vcd Anvendelsen af impræg-
nerede Bsgesveller vil kunne spare? ved de

257 Mil danfle Jernbaner mellem 100,000
vg 220,000 Kr. aarlig. Saafrcml Klor-
zink anvende« ved Imprægneringen, vil
Besparelsen blive endnu større.

Redaktøren af þÿ ��H�e�d�e�s�e�l�s�t�a�b�e�t�«Tidøstrift"
udtaler sluttelig de! Haab, al der angaa«
ende denne Sag maatte finde en omhygge«
lig Undersøgelse Sted, helst udført as Sta-
ten« sagkyndige Teknikere.

Et Ercmptt.
I Houlbjerg nægtede Beboerne fra første

Færd »s at sølje med Hr. Olriks Fuld-
mægtig som Pantevidner, stuver þÿ ��A�a�r�h�.
AmtSt".

Te blev derfor idømt en Bøde øf 4 Kr.
til hver. Te nægtede at betale. Assonin-
gen stele ved 2 Dage« simpelt Fængsel.

Te gjorde det 1 Gøng. Te gjorde »et
2 Gange. 3dje Gang var de parate til at

gløre det om igjen, men da rar Olrik kjed
as det. For Sporup og Thorsø havde
siutlet sig til Houlbjerg, vg de var bleven

ham for mange. Olrik er bøjet af,
han forlanger dem ikke til at være Pante«
vidner mere.

Hvad om man Landet over, hver By,
hvert Sogn, havde nægtet Skat saa in-
slemmigt, som de har næg'et at være Pante-
vidner i Hovlbjerg.

Fogderne havde pantet lste Gang. de

havde moaste pantet 2sen og 3dje Gang;
men stulde man tælle Skaltenægterne i
Tusindtal i hver eneste Jurisdiktion, havde
Fogderne snart klaget sig. Thi de vilde
have staaet overfor det i Længden uover-
kommelige.

Det vilde da være gaaet Hr. Estrup,
som det er gaaet Hr. Olrik. Han »ør
bøjet af. KjendSgjærningerne vilde have
belært ham om, al det er uoverkomme-
ligt at regere et Folk. naar der stal Reis-
kjendelse til for hver Skat, der flat ud af
Borgernes Lommer.

Men saa vidt var Danmark« Venstre
endnu ikke kommen i Firserne.

Silkeborg, den 12te Mart«.
þÿ �Efter otte hele Møder, sex Dag-

møder vg to Aftenmøder, blev Finanissvr-
staget i TvrSdag« færdigt fra 2den Behdl.
i Folkethinget. Med Føje var der i TvrS-
dag«, i det ottende Møde. nogen Træthed
over Forhandlingen og et naturligt Hang
efter at naa Enden. Marineminister
Ravn og FinantSminister Estrup, hvi«
Budgetter var de sidste paa 2den Behand-
lingS Dagsorden, flap derfor hurtigere og
nemmere fra Kritiken end deres Kolleger ;
paa højst halvlrejde Time var der expederede.

Et betydeligt Arbejde staar dog ifølge
þÿ ��M�g�b�l�.�"endnu tilbage, før Finantsioven
kan gaa til LandSthinget. Af forfljellige
Grunde þÿ �saasom utilstrækkelige eller fint
indløbne Oplysninger ang. de enkelte Be-

villinger, Forbehold tagne fra denne eller hin
Side paa et tidligere Stade, da Gagerne
endnu ikke foielaa tilbørlig »ptyst fra
Ministeriet« Side. Mangel paa Tid eller

Lejlighed til de fornødne Konferencer mtd

Ministrene, for ikke at tale om Spørg«,
maal. der bringes frem af Ministrene,
efter at den ordinære Udvalgsbehandling af

Loven har fundet Sted þÿ �af saadanne
Grunde henstaar der sædvanlig fra 2den

til 3dje Behandling ikke faa Sager. 3

Aar er delte i særlig Grad Tilfældet som
Følge af Opløsningen midt i Rigsdags-
arbejdet.

Naar Ministeriet nu fer tilbage paa den

FinantSlovbeiænkning, hvorom det i Ja-

nuar Ma-ned ikke vilde forhandle m-d

Folkethinget. og det dermed sammenligner
den Betænkning, som har afgivet Grund-

laget for den i Torsdag« afsluttede 2den

Behandling, da vil Ministeriet, hvis dit

overhovedet ser tilbage paa noget, eller

lænker længer end fra Næse og til Blund,

spørge sig selv, hvad det paa Finantsioven
har vundet ved Opløsningen.

Ministeriet har faact nu akkurat, hvad
det ogsaa vilde have føaet i Januar, og

hvad der var bleven »et nægtet den Gang,
har det lige saa lidt nu erholdt noget af.
Det samme Fad Kaal. Regeringen kimsede
ad i Jønnar, har den ladet sig servere
Mart«.

Men havde det faa ikke været for-
standigere af Ministeriet om det i Januar

havde laget for sig af den frist serverede
Betænkning end at lage »en opvarmet i

Mart«?
Ganfle vist havde det været forstandigere,

hvi« Regeringen med FinøntSlovbehandlingen
forbandt en alvorlig Hensigt om al faa en

FinantSlov bevilget. Fra Januar til 1ste
April var der tre Maaneder til Arbejdet;
fra Balgene blev »er faklifl kun den halve
Tid. Bien denne Afbrydelse af RigSdag«-
arbejdet er alene i dere« Interesse, som
kun vil ørkcSlø« Forhandling, Skinfvr-

handling, men stræber desto mere efter .at
flippe fra Rigsdagen paa den kortest mulige
Tid for at faa þÿ ��f�r�i�eHænder".

Ministeriet har under den stedfundne Fi-
nanlSbehandling gjentagende røbet sin At-

traa. Mer end en Gang har de Herrer
Ministre, naar de kom i Betryk for Argu-
menter, antydet, at de havde LandSthinget
i Ryggen. Blandt andre gav Hr. Bahn-
fon forleden at forstaa, al en Bevilling,
hrorom han ikke kunde ene« med Folke-
thinget, betød Konflikt med LandSthinget.
Og Hr. Nellemann, der særlig udmærkede

sig ved Kejtethed i Debatlen, forløb sig en

Tag saa vidt, at han aabenlyst bifaldt
LandSthinget« grundlovstrtd'ge BiSncpolilik
med at hcngjemme Provisorierne og for-
nægte Folkethinget Adgang til at udtale sig
om dem.

Naar Ministeriet derfor om en Uge? Tid

følger Finantsioven ind i LandSthinget,
følger det ikke som en mæglende Magt. der

ønsker at bidrage til Forstaaclse; det følger
Finanl«lvven som den« onde Aand. Og
meden« de ministerielle offentlig vil an-

lægge Sorg over. at der ingen FinantSlov
bliver vedtaget, vil de f»le det som en Be-

frielse. naar de lykkelig nøa'r den lste
April og aabent Lande for del næste Pro-
visorium.
þÿ �I alle Egne af Landet er Spørg«-

maalel am « n »t l»m ejerier paa Dag«-
ordenen; men intet Sted« syne« de dog at

voxe frodigere frem. end her paa vor Egn.
Foruden te alt omtalte paatænkle ny An-
læg i Silkeborg nordlige Opland, har man
nu ogsaa rejst Sagen i Them. Der er
allerede legnet en htl Dtl Medlemmer, m-d

el Kohold ak henved halvtredje Hundrede og
der vente« ikke saa faa flere endnu. Det
videre Arbejde far Sagen er overdraget et
NimandS-Udoalg bestaaende af : R. Laursen,
Rustrup ; L P Sørensen. Them; Anton
Pedersen. Galten; Anion Thomsen. Gjedsø;
F. Pedersen. Them; Ole Geert. Them
Mark; O. Pedersen. Løgager; Ra«mu»
Knudsen. Ealien Skov og Peder Pedersen,
Tømmerby. Mejeriet stal ligge i Them.
Tegningen af ny Medlemmer, der foregaar
hos Udvalget« Medlemmer, staar aaben til
lste Maj.
þÿ �Til Lærerembedet i Sirup er

indstillet Lærerne Pedersen (Hjælpelærer
i Sirup), Nielsen, Ferup, og An«
dre a « sen.
þÿ �Ester at Dejret i de sidste Uger har

været soraarSagtigt, kun af vg lil med no-
gen Nattefrost, vverrastede« man i Morge«
med et rigtigt nvrdist Vintervejr: 5 a 6
Gr.S Frost og et Sntlog i Gaderne saa
tykt, at det havde sin Vanskelighed o« kjøre
igjennem det. Enkelte Steder var Snten
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II ON Onstelighedrn af. at dcr blev halvt nagle
større Bløder for at rejse Stemning for
denne Sag.

Schultz beklagede den kjøbenhavnste Op-
positionspresses lunkne Holdning overfor
Fredsbevægelsen.

Bajer lagde Kvinderne vaa Sinde, at
man kunde lære en Tel af Hejre? Kvinde-
agitation.

Ter foretoges sluttelig en Tel Jndmek-
dtlscr i Foreningen.

Carl Rasmussen
i l'.ipiriahrikoiis llavo

faas til enhver Tid smukke levende
I4raii<l»e fra 1 kr. til linjere Friser,
samt Buketter ogalleSlags Potte-
planter.

Bestillinger paa gode rodpodeue Bo-
ner, alle Sorter Itorifriigt-, IJrte-
og Blomsterfrø samt alt andet til
Faget henhnrende modtages og effektue-
res hurtigt og billigt.

Fugtmann fur
HoMtnl.

I TorSdagS paabeghndicS Sagen mod

suspenderet Skolelærer, Folkeihingomand C.
L. Fogtmann.

Efter at Sjælland« Stifts extraordinære
Landemodes Tom, hvorved Fogtmann er
idomt en Bove af 200 Kr., var oplæst,
udtalte

Aktor, Højesteretssagfører Shaw: Fogt-
mann er tiltalt for Ov-rt> ædelsen af sin
Embedspligt og blev ved ProostcretSdom-
men fradømt sit Embede. Jeg stat ikke
udtale mig udførligt, da Sagen er af lig-
nende Beskaffenhed som den. der ved Høje-
steret fandt Sted mod Læter Jensen, Kam-
sirup.

Ester denne Dom sviger det, at enhver
Skolelærer, der gjør sig skyldig i agitato-
risk Optræden, er strafskyldig ester £ 142.
Det er sagt, at paa Grund as Vedkom-
mende« Stilling som Statsborger var Mi-
nisteriet ikke berettiget til at give Mund«
fui ocirfulcrret. Dette Argument kan vist
ikke længer anføre«, ligejaa lidt som Ind«
vendingerne mod, »l Vedkommende paa
Grund af sin Agitation kunde fradømmes
sit Embede. Tilbage staar SpørgSmautet :
har tiltalte ved sin Optræden paa Møderne
gjort sig flyidig i strafbar Agitation i
Henhold til Cirkulæret. Det kommer an
paa. om tiltalte ved sin Optræden som
Helhed har gjort sig flyidig i Brud paa
Forbudet; derfor siai jeg i mit Foredrag
tun anføre enkelte Astringer. Fogtmann
har ganske vist ofte brugt Udirykket man,
uden udtrykkelig ot nævne Regeringen ;
denne Forsigtighed vil dog ikke kunne hiælpe
ham. Af saadvnne Alringer stat frem-
hævcS : det nuværende Regeringssystem er
raadent ; Tyve vedbliver at været Tyve,
selv om de ikke straffes ; det gjætder om at
holde Overbevisningen om vor Sag« Ret-
færdighed oppe HoS »c unge; staar »enlige
Vej ilke til, saa gaar man ad Om- og
Snigveje; Ungdommen stal opdrages til at
hævde vor ubrødelige Ret; Regeringen bc-
tragter Embedsmændene som Piberne i en
Lirekasse osv.

Disse Udtalelser maa være tilstrækkelige
P> øver paa den ophidsende Tone. i hvilken
tiltalte har talt. Te cdfæstede Vidn sorkla-
ringer maa ftaa fast, selv om Vidnerne var
tiltalte« politiske Modstandere.

Det Argument, at tiltalte er Rigsdags-
mand. og at han derfor stulde gaa ustadt,
hvor andre straffe«, forstaar jeg ikke. End-
videre er sagt: Rigsdagsmændene maa
flt »re Rede for sine Vælgere. Det har de
selvfølgelig Lov til, men tiltalte« Møder
har været AgitativnSmødcr, de er ikke af«
holdte for at gjøre Rede for han« Virk-
somhcd i Folkethinget. I hvert Fald kan
F. aldrig have havl Lov til at tale op-
hidsende og derved blandt andel overtræde
Cirkulæret.

Derfor mener jeg. at tiltalte for Over-
trædelse af Cirkulæret har gjort sig flyidig i
Overtrædelse af Straffelovens 142 Esicr
min Mening er tiltaltes Hattdlemaade mere
strafbar end Jensen«, og jaa er Tiltalte kun
id»mt en Bøde, der naturligvis bliver be-
talt af demokratisk Fond og som all-
saa stel ingen Straf er, medens Jensen
blev fradømt sit Embede.

Derpaa tog Dokumentationen sin Be-
gyndelse; i Gaar vilde Defensor, Højeste-
retksagførcr Oct. Hansen tage Ordet.

Brcv fra Hovedstaden.
Kjpbenhavn, den Ivdc Marte.

Dansk Kredsforening.
Ten kjøbenhavnste Afdeling as denne

Forening forelog sin endelige Konstitution
og Valg af selvstændig Bestyrelse i et
Mode i Studentersamfundets Lokale i
AfteS.

FolkethingSmand Bajer aabnedc Model
og bod Forsamlingen Velkommen.

Grosserer Alfr. Christensen holdt et
Foredrag om Militarismen og Frcdstanken.
Grunden tit. at Folk hængte saalcdeS ved
Mtlitærvæsenet, som det gjorde, var Men«
ncstcflcrglen« socdoanligc Sky sar »t btyse
med nedarvede Forhold. Militaervascnet
hørte ikke hjemme i civiliserede Stater.
Hvad specielt Danmark angaar, gao Hlsto-
rten o» Exempel paa Exempel paa. at
Blililærvæsenet kun havde ftoff e t os Biod-
udeSning og ødelæggende Tad. Landet«
surtfortjente Penge sættes over Styr ved ot
fore Krig, og del vaerste er jo endda nu,
at langtfra alle er enige derom. Ikke
destomindrc tvinge« Indbyggerne alle til at
vatre Soldater og bidroge tit Militarismen.
Vi har udadtil kun en Opgave: at holde
o« nevirale.

Bajer udtalte sig om Fred«foreningcr-
nc« Opgave, og lod derefter foretage Valg
af Bestyrelse for den københavnske Afde-
ling. hvortil bl. a. valgte« gru Norlund
og Grosserer Alsr. Christensen.

Student Jacobsen: Krigsgalskab er
noget af det mist forkastelige. Enhver, der
arbejder derimod, bor stolles.

Fabulant Schultz: Det nytter fore«
koblg ikke at tale om Afvoebning, vi maa
have Fvkkevcrdning.

Alfr. Christensen vilde principielt
hane Afvoebning, Han var en rin Kvæker
i Dette Sp»rg«maal. men kunde godt ind-
romme, at det var umuligt stiax at fore
Asoaebningen igjennem.

Bajer: Naar vi vil virke for et For«
maat, maa vi gjore o« tre Sporgdmaal :
hvor staar vi, hvor vil vi hen og hvor«
lede« kommer vi der?

Militarismen er ved at vinde Jndpo«
hoS o«, det er sikkert, vi vil derfor have
Retten fat i Stedet for Magten her som
paa alle andre Omraader. Retten i det
borgerlige og postliste Liv sat i Slebet for
den raa Magt. For at naa dette Maal
maa vi have Folkevæbning, thi el Folk i
Baaben er overalt det bedste Værn for et
Land« Frihed. Denne Udtalelse om Folke-
væbningen kunde syne« underlig af en
Fredsven, men den er nodvendig som
GjennemgongSled, for Afvæbning kan
naae«. Vort foreløbige Maal er ot faa
Baabnet vristet ud af Fyrsten« Haand og
lagt over i Folkets.

For at naa dette Maal moa vi, ihukom-
mende Bjørnson«

þÿ �hvad du evner
kast af

i det nærmeste Krav I þÿ �
søgt vor Tilknytningspunkter i Dagen«
Politik. I Morgen flat nu Kjobenhavn«
Befæstning for i Landsthinget. At befæste
Kjobenhavn flir særlig for Ruslands
Skyld, men det saa hojlpriste Venstab mtd
denne Magt kan blive stjæbnesvangert un-
der evropæiste Konflikter.

Dit er i alle Lande« vel forslaaede In-
tereflfe, at ingen Stormagt kammer i Be.
siddelse af Indledet til Ostersoen, »g »et
er Storebælt for KrigSflibc« og Sundet
for Handelsstibe« Bekommende. Vor Op-
gave bor efter min Mening være den at
være Porlvogter for Ostersoen. þÿ �Taleren
udviklede SporgSmaaket om den af ham
forestaaede parlamentarifle Kommission«
Betydning for at bringe o« paa »et rene
med. hvilke Forandringer et NevtraliletS-
Forbund mellem de nordifle Riger maatte
hidføre i vor Forsvarspolitik. Fred«for-
eningerne har ud over det postliste mange
andre Opgaver, f. Ex paa Pædagogiken«
Dmraade. Historien stulde lære en Fædre-
landSkjærlighed, men ikke Fædreland« Egen«
'iærligheb. Præsterne drev en lidet kriste«
Hg Forsvar«., gilation.

Kursusbestyrer R a «m u « s e >, B a j e r og
flere Talere diskuterede Forslaget om den
parlamentarifle Kommission; man udtalte

Htdrsagtn.
I 1886 er, if. þÿ ��H�e�d�e�s�e�l�s�k�a�b�e�t�sTids-

skrift", udført, paabcgyndt eller projekteret
11 Vandingskanaler. Kanalernes
Længde er fra 4000 til 10,500 Alen.
VandingSarelet fra 25 til 360 Tdr. Land.
Den største af dc projekterede Kanaler er
Tjæreborg Kanalen (Ribe Amt). Der er
her paatænkt Tilvejebringelsen af Lednin-
ger med en samlet Længde af ca. 10,500
Alen til Bevanding af ca. 360 Tdr. Land
Marsteng. Vandel agteS oplaget fra Sneum
Aa ved Dompkraft. Arbejdet vil blive ud«

fort i 1887.
M e rg e l s ø gn i n g e n i 1886, foran-

stallet as Hedeselstabet har fundet Sted ved
to Mergelsøgere i 11 Sogne. Ter er
sundet Mergel paa 65 Steder. I den
Række af Aar, hvor Mergeisøgningen
har funden Sted, er der iall foretaget Un-
dersøgelser hv» 2882 Lodsejere, vg der er
fundet Mergel paa 777 Steder.

Obetstløjtnanl TalgaS offenlliggjør i
sidste Heste af ovennævnte Tidsskrift en
længere Afhandling, i hvilken han tager
Ordet for at indstrænke Indførslen af
Gavntræ fra Udlandet, samt sar An ven-
delsen i langt større Maatestak end hidtil
af vart eget Gavntræ. Han gier bl.
a. opmærksom paa. at der i Udlandet
jevnlig anvendes Rødgran og kEdetgran til
Bygningstømmer. Hos o» stir dette sjel-
dent, idet vi af gammel Vane til høje
Priser hertil henter tyst, nvtst, svensk og
finsk Fytretømmer i vore Søstæder, sa
stundom endog henter udenlandsk Gran
samtidigt med, al danst Gran haveS lige

Den 2den Fejvsag.
Efter flere Dages Procedure har Høje-

steret i TorSdag« paakjendt den anden af
de i sin Tid saa meget omtalte Fejøske
Bårne mvrdSsagcr.

Altionen i samme var rettet mod 4 Kvin«
der. der var sigtede for Mord, Barnemord,
Forsøg paa Fosterfordrivelse, Rufferi osv..
meden« en Træstomand fra Oen og han«
svenflsødte Hustru var tiltalte for Over-
trædeise af Straffeloven« $ 182, Hajard-
spil, og sot uberettiget RæringSbrug. De
nærmere Omstændigheder ved Sagen er saa
bekjcndtc, at vi indstrænker o« til efter
þÿ ��M�g�b�l�.�"at fremhæve følgende:

Ester at en 17-aartg Tjenestedreng paa
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LordaM bcit 12te Marts 1887.

Fejø under en af Birkedommer Freuchen
indledet Undersøgelse havde tilstaael sig
flyidig i en SædclighcdSfvrbtydelse, blev
han adspurgt om, hvorledes han var blevet
saa moralsk fordærvet, og efter nogen Mod-
stræben afgav han da den Fat klaring, at
den ovennævnte Træstomand i længere Tid
i sit HuS havde holdt ct Slags Kro for
unge Mennesker af begge Kion, og at der

blev drevet megen Usædelighed, hvori ogsaa
han havde dellaget.

Paa Grundlag heraf og af en Række
Forhor fik Freuchen i fort Tid fra de 4
Fruentimmer Ttistaaeiser, der synke« al

godigjøu, al Usædeligheden havde sat endnu

dybere og videre rækkende Spor i Form af
flere Barnemord under særdele« oprørende
Omstændigheder, Forsøg paa Fostenordri-
velser osv. De 3 af Kvinderne, Træsto-
manden og hans Hustru blev da fat under
Tiltale ved Feje BtrkS Extrarcl, vcd hvis
Dom dc i 1883 idømtes Straffe af For- '

bcdringShuSarbejde og Fængsel paa Vand
og Brød. og Straffene blev strax suid-
byrdcde. Ten 4de af Kvinderne fremkom
med en Zorkiaring om, at hun paa Lol-
land havde været med til ot þÿ ��h�e�n�r�e�t�t�e�"3
uægte Børn og hjulpet en Bland med at
myede 2 Personer i Omegnen af Band-
holm. Hun idømte« TugthuSarbcjde i
8 Aar.

Meden« hun selv af ctifcerebe reb denne
Dom. indankede det Offentlige den deri-
mod for Overrellen. som foranledigede hende
indlagt paa en Sindssygeanstalt. Hun viste
sig imidlertid ikke sindssyg, men erklærede
bestemt, at hun var dømt ustyidig. Krimi-
nairclSaSscSsar Ingerslev fik da Kommis-
forium til at undersøge Sagen, ikte blot
for hendes Vtdkommende, men ogsaa for
de tidligere dømte 5 Personer. Det varede
da heller ikke længe, inden de alle tilbage-
kaldte deres Tilstoaelfer, som de erklærede
at have afgivet for at flippe for de under
meget extraordinære gothold afholdte,
meget langvarige og trællende Forhor
og þÿ ��f�o�rot snakke Birkedommeren efter
Munden". Birkedommer Freuchen var
imidlertid indlagt paa Sindssygeanstalten;
det viste sig. al da han optog Forhørene
og afsagde Dommene, havde han ikke været
ved sin Fornufts sunde B.ug.

To af de tidligere dømte, som endnu
hensad i Forbedringshuset, blev indtil oibere
løsladte, medens Underretsdommen for
alles Vedkommende indankedes for Over-
retten, der ved sin Dom af 30te Marts
f. A. frifandt samtlige 6 Tiltalte for
AktorS Tiltale og paalagdc det Offenlige
Sagens Omkostninger.
I denne Form var det. at denne kom-

piicerede Sag foreiaa Højesteret til Paa-
kjendelse efter det Offenlige« Bcgjæring, i
hvilken Anledning Aktor, AdvokatK t u b i c n,
i sit Foredrag bemærkede, at naar han i
Kraft as sit Aktorat maatte paastaa samt-
lige Tiltalte ansete med Straf efter Lov-
givningen, var delte kun en tin Formalitet,
idet der ingen Tvivl kunde være om, al
OverretSdommenS Resultat var det rette.
Højesteret bekræftede da ogsaa denne
Antagelse, idet den in terminis stadfæstede
OvcrrelSdommcn og paalagdc det Offentlige
Omkostningerite ved Appellen.




