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V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året 

är af följande lydelse! 

„I afseencle å fullgörande af den Förmyndarenämnclen åliggande skyl-

dighet att till Herrar Stadsfullmäktige afgifva berättelse angående sin 

verksamhet under sistlidna år 1890, får Nämnden härhos anmäla: 

l:o) att de å Nämnden ankommande göromål varit Nämndens leda-Nä™ndens leda ' 
möter och ar-

möter emellan fördelade på enahanda sätt som föregående ar ^ betsfÖrdelning. 

2:o) att Förmyndarenämndens förteckningar för ifrågavarande årA u t a l e t förmyn-
dare. 

upptagit 148 tillförordnade förmyndare, 15 kuratorer och 120 s. k. natur-

liga förmyndare; 

3:o) att de under året f rån pastorsembetet i stadens svensk-finskaAnta lc t sterbhus med omyndige. 

församling Nämnden tillhandakomna förteckningar öfver aflidna personer, 

som efterlemnat minderåriga barn, omfattande dessa förteckningar 1889 

års senare och 1890 års förra hälft , upptaga 60 sådana personer; och 

hafva af sterbhusen efter dem 19 af Nämnden ansetts ega den förmögen-

het, att redovisning öfver de omyndigas tillgångar borde afgifvas; 

4:o) att Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande af Förmyndareför-ordnanden. 

förmyndare i 23 och kuratorer i 9 fall samt rörande 6 myndiga personers 

ställande under förmyndareinseende äfvensom inför Bådstufvurät ten blif-

vit hörd eller afgifvit yt t randen i 21 särskilda frågor beträffande försälj-

ning af och 16 frågor rörande inteckning af omyndiges fastighet; 

5:o) att af tillförordnade förmyndare 29 och af naturliga förmyndare Föl'myndares re_ 
dovisningsskyl-

44 icke, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar derom erinrade, inom dighet. 

clen 1 Maj upptedt bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1889, 

hvarföre de försumlige blifvit härom särskildt erinrade. Derefter hafva 

de flesta förmyndare ful lgjort berörda skyldighet eller af Nämnden ut-

verkat sig anstånd dermed samt endast 2 tillförordnade och 5 naturliga 

förmyndare lemnat påminnelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd 

deraf stemning om de försumliges lagliga förpligtande att omförmälcla 

skyldighet fullgöra blifvit uttagen, hafva båda de tillförordnade och 3 

naturliga förmyndare, efter dem ågången stemning, rätt för sig gjort, i 

följd hvaraf och då de 2 andra naturliga förmyndarene ej kunnat med 

stemning anträffas och cleras pupiller upplysts icke ega några tillgångar, 

för hvilka redovisning vore erforderlig, stemningstalan ej behöft emot 

någon fullfölj as." 


