
1879-28   

Kjøbenhavns Magistrat. 
  ––––– 
Kjøbenhavn, den 19’ Maj 1879 
 
 Den 19’ Marts d.A. har Magistraten  
maattet tilstaa Enken Therese Christine Marie Fjelsted 
en Hjælp af 4 Kr. til dermed at forudbetale Huslejen for en 
Maaned, da hun paa Grund af utilstrækkeligt Erhverv ikke 
kunde bringe Beløbet til Veje og derfor var udsat for at blive 
husvild. 
 Ifølge den af hende i denne Anledning aflagte For- 
klaring er hun Enke efter Cigarmager Christian Rudolf Fjal- 
sted, der skal have været Bestyrer af Færchs Tobaksfabrik 
i Holstebro fra 1863 eller 64 til 1873, og er afgaaet ved Døden 
i Holstebro den 31’ Oktober 1875.  
 Da hun herefter maatte antages forsørgelsesberettiget 
i Holstebro, tilskrev man under 24’ Marts vedkommende  
Fattigudvalg, men har Samme, som af vedlagte Svarskrivelse 
erfares, vægret sig ved at erkjende Forsørgelsesretten, idet 
Manden ikkun skal have opholdt sig i Holstebro fra Juni 1869 
til Efteråret 1873. Da Udvalget derhos berører(?), at han i sin 
Tid har boet i flere Aar i Nibe, og Enken hertil har føjet 
at begge hans Børn af et tidligere Ægteskab ere fødte der,  
saa at den Mulighed ikke var udelukket, at han havde vundet 
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[fortsat] 

 
 
Forsørgelsesret i Nibe, den Gang han efter et kort Op- 
hold i Frederikshavn og eller i Nibe flyttede til Holstebro,  
tilskrev man under 25’ f.M. Nibe Byraads Fattigudvalg det 
herefter Fornødne, men har Samme i medfølgende Skrivelse 
oplyst, at han ikke ved fem Aars uafbrudt Ophold har vundet 
Forsørgelsesret i Nibe. 
 Da man saaledes nødes til at returnere til Føde- 
kommunen, og Enken forklarer, at Manden var født i Frederiks- 
havn, uden at hun dog ser sig i Stand til at angive Føderet, 
tillader  
man sig tjenstligst at forespørge, hvorvidt det ærede 
Fattigudvalg er- 
kjender Forsørgelsesretten, hvorefter man forbeholder sig 
senere at 
lade Regning følge. –  
 
  
 (Underskrift) 
 

/ (Underskrift)  
Til 
 Frederikshavn Byraads Fattigudvalg 
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