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Fra Amtet var der under 16de d. M. modtaget en Kommunikation af Indenrigsministeriets
Skrivelse af 14de d. M. saalydende:

"I det med Amtets paategnede Erklæring af 17de August d. A. modtagne Andragende har
Aarhus Byraad meddelt, at den Købesum, som Kommunen vil have at udrede for den af
samme med Ministeriets Tilladelse af 30te Maj d. A. erhvervede Ejendom "Marselisborg" i
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Viby Sogn, i Henhold til foretagen Opmaaling er opgjort til 1,183,000 Kr., da der derfor vil
haves Brug for 525,000 Kr. til Udvidelsesarbekdet ved Havnen, og Byraadet ønsker at indfri
to ældre Laan til et samlet Beløb 1,732,325 Kr., har Raadet anholdt om Samtykke til i
nævnte Øjemed at optage et kommunalt Laan, stort 3,400,000 Kr., samt til Dækning af
muligt Kurstab paa Laanet at forbruge ca. 150,000 Kr. af Kommunens Aktiver, nemlig
Købesummen for det gamle Sygehus i Købstaden, til Beløb, til Beløb 84,000 Kr., samt
forskellige paa Sparekassebog indestaaende Kapitaler.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og videre fornødne Bekendtgørelse tjenstligt
melde, at det begærte Samtykke herved meddeles, idet tilføjes, at den til Arbejder ved
Havnen bestemte Del af Laanet maatte udsondres som en særlig Afdeling af det samlede
Laan, og dens Forrentning og Amortisation opføres i de aarlige Overslag og Regnskabet
over Havnens Indtægter og Udgifter, indtil Laanet er fuldstændig tilbagebetalt. Angaaende
Laanets Forrentning og Tilbagebetaling, der højst vil kunne udstrækkes til 35 Aar, forventer
Ministeriet at modtage nærmere Indstilling fra Byraadet.

Idet man derhos bemærker, at Sagen med Hensyn til, at der er ansøgt om
Stempelbegunstigelser for Laanet, herfra er afgiven til Finansministeriet, skal man tilføie, at
Ministeriet for det Tilfælde, at Laanet ikke maatte blive afsluttet i førstkommende December
Termin, herved i Henhold til det af Amtet under 23de f. M. fremsendte Andragende
meddeler Samtykke til dem med den tidligere Ejer af "Marselisborg" for dette Tilfælde
trufne Ordning, hvorefter der i nævnte Termin kun udbetales ham 150,000 Kr. i Stedet for
858,000 Kr., medens hans Resttilgodehavende forrentes med 4 pCt. indtil Juni Termin
1897, hvorhos det tillades, at de forommeldte Aktiver forbruges til Tilvejebringelse af
fornævnte 150,000 Kr.

Sluttelig tilføjes, at intet af de Havnearbejder, der ifølge Andragendet agtes udførte i Aaret
1897, maa bringes til Udførelse, forinden Approbation paa samme er indhentet herfra."

Toges til Efterretning.

(Se Mødet den 6te August samt Mødet den 10de Septbr. under Sag Nr. 382/1895.)
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Ved at fremsende et til sig fra Bestyrelsen for Aarhus Slagterforening indgaaet
anddragende af 3die Marts d. A. havde Udvalget for det offentlige Slagtehus under 31te f.
M. indstillet, at der antoges endnu en fast Arbejdsmand paa Slagtehuset for at dette, i
overensstemmelser med de i andragendet udtalte ønsker, kunde ansætte en Portner, der
kunde holde Proten og Staldene aabne for modtagelse af kreaturer til Kl. 10 aften hele
Aaret rundt, samt lade affaldet fra slagtningen bortføre til gødnings-gruberne, hvilket sidste
arbejde hidtil havde paahvilet de arbejdende Slagtere selv, men som disse af forskellige
grunde hade ønsket sig fritagne for.

Denne indstilling tiltraadtes.
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