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Nämndens leda- d e & Förmyndarenämnden ankommande göromål varit emel-
möter och ar-

betsfördelning. lan Nämndens ledamöter fördelade på enahanda sätt som under före-
år; 

Antalet för- 2:o) att nämndens förteckningar för ifrågavarande år upptagit 149 

tillförordnade förmyndare, 17 kuratorer och 130 s. k. naturliga förmyndare; 
Antalet sterbhus 3 : 0 \ ¿ e n n ( i e r året från pastorsembetena i stadens svensk-finska 
med omyndiga 

barn. och tyska församlingar ankomna förteckningar öfver personer, som aflidit 
under 1890 års senare och 1891 års förra hälft samt efterlemnat minder-
åriga barn, upptaga 83 sådana personer; och hafva af sterbhusen efter 
dem 21 af Nämnden ansetts ega den förmögenhet, att redovisning öfver 
de omyndigas tillgångar borde afgifvas; 

Förmyndareför- 4 . 0 ) Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande ordnande. 

af förmyndare i 24 och kuratorer i 15 fall samt öfver 6 myndiga per-
soners ställande under förmyndareinseende och 1 under dylikt inseende 
stäld persons befriande derifrån äfvensom blifvit hörd eller afgifvit ytt-
rande i 15 särskilda frågor rörände försäljning och 24 frågor beträffande 
inteckning af omyndigs fastighet; 

Förmyndares 5:o\ af tillförordnade förmyndare 38, af kuratorer 5 och af na-redovisnings-

skyidighet. turliga förmyndare 52 icke, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar 
derom erinrade, inom April månads utgång upptett bevis öfver fullgjord 
redovisningsskyldighet för år 1890, hvarföre de försumlige blifvit härom 
särskildt erinrade. Derefter hafva de flesta fullgjort sin berörda skyldig-
het eller af Nämnden utverkat sig anstånd dermed, så att endast 2 kura-
torer samt 5 tillförordnade och 2 naturliga förmyndare lemnat påminnel-
sen helt och hållet obeaktad. Då till följd deraf stemning om de för-
sumliges lagliga förpligtande att omförmälda åliggande fullgöra blifvit 
uttagen, hafva de efter dem ågången stemning rätt för sig gjort, så att 
stemningstalan fullföljts endast emot en kurator och en tillförordnad för-
myndare." 

VI. Helsovårdsnämnden. 

Den af Helsovårdsnämnden afgifva årsberättelsen för 1891 är sär-
skildt till tryck befordrad, hvarför derur här endast intagits de statistiska 
uppgifter, som ingå i efterföljande tabellbilagor. 


