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Utgifter 

Räntor 6,553:65 

Skolans underhåll 3,618:80 

Fastighetens d:o 4,060:65 14,233: 10 

Behållning till 1893 . . — — 125,178:80 

9mf 139,411:40 

Tillgångar 

Fastighet 227,057:55 

Reverser 48,000: — 

Aktier 228:56 

Bankräkning 1,050: — 

Kassa 306: 62 

9mf 276,642:73 

Skulder 

Finlands Statskontor 109,464:43 

Sedmigradskys småbarnsskola 42,000: — 151,464:43 

Behållning . . — — 125,178:30 

9mf 276,642 73" 

XI. Förl ikningsnämnden. 

Den af fattigsakföraren till Förlikningsnämnden afgifna berättel-

sen öfver hans verksamhet under åren 1892 och 1893 är, med uteslut-

ning af en längre fram återgifven tabell, af följande lydelse: 

„Uti de berättelser, min företrädare i tjensten, Senatskammarför-

vandten Gustaf Sucksdorff och Vicehäradshöfdingen Ernst Borenius af-

gifvit öfver fattigsakförareverksamheten, hafva desse redogjort för de 

grundsatser, hvilka af dem följts vid utöfningen af sagda befattning. 

Dessa grundsatser har äfven jag funni t i allo lämpliga och egnade att 

leda till det mål, hvartill fattigsakförareinstitutionen bör sträfva, att 

utgöra en förlikningsmyndighet. Gentemot hvad en sakförare i ordets 

rent juridiska bemärkelse anstår, har fattigsakföraren efter det ett 

ärende öfverlemnats till hans behandling, infordrat och inhemtat för-

klaring af motparten och der jemte afhört personer, hvilka parterne upp-
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gifvi t kunna lemna upplysningar i saken och hvilka i en möjligen före-

kommande rättegång komme att åberopas som vittnen. Ef ter det saken 

sålunda f rån hvardera partens sida blifvit för fattigsakföraren utveck-

lad, har han kunnat upplysa parterna om den utgång saken, derest den-

samma öfverlemnas till domstols afgörande, med all sannolikhet skulle 

få; och just derigenom har det så sällan inträffat att hos fattigsak-

för aren anhängiggjorda ärenden blifvit föremål för rättegång. 

Beskaffenheten af de ärenden, hvilka under tiden för denna be-

rättelse af fattigsakföraren diariiförts äfvensom de åtgärder, hvartill 

desamma föranledt, framgår af bilagda tabell. Härvid må framhållas 

att de fall, hvilka icke föranledt till vidare påföljd än lemnande af råd 

och upplysningar, icke diariiförts." 


