
Byrådssag 1875-41 

 

          At Hjørring Amtsraad i Mødet d. 27. f.M. 

for sit Vedkommende har tiltraadt det af Byraa- 

det hertil indsendte Overslag over Udgifterne ved Ting- 

og Arresthuset i Frederikshavn i Aaret 1876, det undlader 

jeg ikke herved tjenstlig at meddele. 

                            

                                      Hjørring Amt 21 Decbr. 1875 

 

Til 

Frederikshavn Byraad 

Transskriberet af Rita Jacobsen October 2012 

 

 

 

 



Byrådssag 1875-42 

 
Indenrigsministeriet har under 18 d.M. tilskrevet 
Amtet saaledes: 
    ”Forinden Videre herfra foranstaltes i Anledning af et 
     med Hr. Amtmandens Ytringer af 20. f.M. hertil 
     indkommet Andragende, hvori Landinspektør Schmidt 
     paa Vedkommendes Vegne anholder om, at Hartkornet ……. 
     Og Gammelskatten, som maatte hvile på et fra 
     Matr.No. 19a af Frederikshavn Kjøbstads Jorder 
     til Anlæget af en Kirkegaard indtaget areal, maa 
     blive ført til Afgang i Matrikulen, skal man 
     tjenstligt anmode Dem om at indhente og hertil ind- 
     sende Oplysning om, naar bemeldte Areal agtes 
     taget i Brug i det ommeldte Øiemed.” 
 
Den foran begiærte Oplysning anmodes Byraadet 
tjenstligt om at indsende hertil. 
  
    Hjørring Amt 21 Decbr. 1875 
 
 
Til  
 
Frederikshavn Byraad 
 

Transskriberet af Rita Jacobsen October 2012 
 

 

 

 



Byrådssag 1875-43 

 

                                       Kjøbenhavn d. 21de Decbr. 1875 

     Herved tager vi os den ærbødige Frihed at  
fremsende vor Nota for Planer og Overslag til Frederiks- 
havns Vandværk, og tillader vi os at tilføje, at dette Be- 
løb vil blive beregnet som en Del af det i Overslaget anførte 
Ingenieur Honorar, naar Anlæget udføres under vor Le- 
delse som Byens Ingenieurer og techniske Consulenter. 
                  Med Højagtelse 

                   Ærbødigst 

                  English & Harissen 

 

 

 

Til  
 Byraadet  
 i 
  Frederikshavn 
 

 

Transskriberet af Rita Jacobsen October 2012 

 

 

 



Byrådssag 1875-44 

Det ærede Byraad i Frederikshavn 
 
Undertegnede der som bekjendt har  
dreven Værtshushold heri Byen i flere 
Aar og svaret Skat (Brændevinsskat) 
af samme men som nu paa  Grund 
af den tiltagende Mængde i denne Næ- 
ringsvei har seet mig nødt til 
at trække mig ud deraf og ophøre der- 
med på grund af at samme ikke vil- 
le trives og Næringen stadig formind- 
skedes, er det jeg herved tillader 
mig at andrage for det ærede By- 
raad om at Brændevinsskatten må 
blive mig annuleret og jeg må fri- 
tages for Erlæggelse af samme for 
sidste halvår 1875, hvilket jeg for – 
 

 

 

Transskriberet af Rita Jacobsen October 2012 

 

 

 

 



Byrådssag 1875-44 fortsat 

 

venter vil blive mig forundt. 
I Haab om at Nærværende ikke  
bliver upaaagtet eller afslaaet 
for mig, tegner ærb. 
 
Frederikshavn 09 December  
 1875 
                                                         Hanne Lorght 
 

 

Transskriberet af Rita Jacobsen October 2012 

 

 


