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V. Förmyndarenämnden. 

Förmynclarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för år 

1895 är af följande innehåll: 

„Till fullgörande af den Förmyndarenämnden åliggande skyldighe-

ten att till Herrar Stadsfullmäktige afgifva berättelse om sin verksamhet 

under sistlidna år 1895 får nämnden härhos anmäla: 

l:o) att de å nämnden ankommande göromål varit emellan nämn- Nämndens ar-
betsfördelning. 

dens ledamöter fördelade pa enahanda sätt som under föregående år; 
2:o) att nämndens förteckningar för ifrågavarande år upptagit 211 Antalet förmyn-

• l i p i i p - i r » -i c 1 a v e o c l 1 knra-
tillförordnade törmyndare, 25 kuratorer och 129 s. k. naturliga förmyndare ; torer. 

3:o) att de från pastorsembetet i stadens svensk-finska evangelisk- Antalet sterbhus 
ocli omyndiga 

lutherska församling ankomna förteckningar öfver aflidna personer, för barn. 

hvilkas efterlemnade omyndiga barn förmyndare torcle böra utses, om-

fattande fjerde qvartalet af år 1894 och de tre första qvartalen af år 

1895, upptaga 36 sådana personer; och hafva af sterbhusen efter dem 

29 af nämnden ansetts ega den förmögenhet att redovisning öfver för-

valtningen af de omyndigas tillgångar borde afgifvas. Från tyska för-

samlingen har någon dylik förteckning icke under året kommit nämnden 

tillhanda och pastorsembetet i stadens grekisk-ryska församling har detta 

liksom flera föregående år försummat aflemna sådan. 

4:o) att nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande af Förmyndareför-
i • i i • p n p t ordnanden. 

förmyndare i 35 och kuratorer i 10 fall samt öl ver 4 myndiga personers 

ställande under förmyndareinseende och 2 under dylikt inseende stälda 

personers befriande derifrån äfvensom blifvit hörd eller afgifvit yttrande 

i 15 särskilda frågor rörande försäljning och 38 frågor beträffande in-

teckning af omyndigs fastighet; 

5:o) att af tillförordnade förmyndare 49, af kuratorer 8 och af na- Förmyndares t p i - i t i - i • i • redovisnings-

turliga förmyndare 36 icke, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar skyldighet, 

derom erinrade, inom April månads utgång upptett bevis öfver fullgjord 

redovisningsskyldighet för år 1894, hvarföre de försumlige blifvit härom 

särskildt erinrade. Derefter hafva de flesta fullgjort berörda skyldighet, 

så att endast 9 tillförordnade och 4 naturliga förmyndare lemnat påmin-

nelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd häraf stemning om de för-

sumligas lagliga förpligtande att omförmälda skyldighet fullgöra blifvit 

uttagen, hafva de öfriga, efter dem ågången stemning, rätt för sig gjort, 

så att stemningstalan fullföljts endast mot 1 naturlig förmyndare." 


