Ark No 32/1887
Til
Vejle Byraad.
Undertegnede, der nu i ca. 20 Aar har
drevet Forretning heri Byen som Restauratør,
har i den Tid svaret en forholdsvis høj
Skat til Kommunen, og da jeg for 3 Aar siden
overtog Forretningen i ”Skandinavien”, hvor
der findes et Gjæsteværelse med 2 Senge og
i hvilket jeg undertiden har ladet en
eller anden god Bekjendt faa Logi for en
umaadelig lille Betaling, nærmest for at
gjøre Vedkommende en Tjeneste, der paa
Grund af Bekjendtskab søger søger min
Restauration. – I de 3 Aar, jeg har drevet Forretningen som Restauratør i ”Skandinavien”, har der ikke været rettet nogen som helst
Forbud derimod, eftersom det som anført sjældent er sket.
I disse Dage har jeg af Politimesteren
Hr. Overauditør Ørsted, ifølge en til ham
derom fremkommen Klage faaet Tilhold
samt Meddelelse om, at jeg var uberettiget
til at tage Fremmede i Logis som Restaurateur,
og at dette for Fremtiden ikke kunde tillades.
I Anledning deraf tillader jeg mig herved til det ærede Byraad ærbødigst at fremkomme med følgende Andragende.

Da jeg for 3 Aar siden overtog Forretningen som Restaurateur i ”Skandinavien”
vare Tiderne jo som bekjendt meget bedre
end nu, hvilket bevirkede, (under Hensyn
til, at det fornævnte Gjæsteværelse ogsaa
kunde give mig et lille Udbytte, idet
jeg forudsatte, at mine gode Bekjendte
som besøge mit Hus, tillige ved enkelte
Lejligheder vilde overnatte hos mig) at jeg
indgik paa at svare en saa stor Lejeafgift, 1200 Kr aarlig, som desværre for mig
og mine Kautionister har vist sig ikke
at kunne svares. Jeg har imidlertid
1½ Aar tilbage af Lejetiden, og kan ikke
blive løst fra Lejemaalet uden at der
med Opsigelsen til Ejerinden skal erlægges 300 Kr, hvilken Kapital jeg umulig
kan udrede og meget nødig vil bebyrde
min Kautionister med.
Jeg tillader mig derfor i al Ærbødighed
i Henhold til ”den nye Næringslovs § 60
at andrage hos det ærede Byraad om,
at der maa meddeles mig Tilladelse til,
i de 1½ Aar der er tilbage af min Lejetid
at tage Fremmede i Logis i det ene
Gjæsteværelse, der i den Henseende staar
til min Raadighed.
Vejle den 19 Marts 1887.
Ærbødigst
C. Jensen
Restaurateur

