
FÖRSLAG till Byordning i atseend e å tigge-
riets hämmande i Jockas Församling , uppgjordt af
den i nämnde Socken tillsatta Fattig - Direction och
fastställdt vid Allman Socknestämma i Jockas Kyrka
den 8:de Martii 1846.

AJskr ift.

§: i

Alla de fattiga som ej kalva rum å rötor, skola söka sin näring
inom det läslag , hvarest de finnas antecknade i lirikö» Böckerne och
Mantals längden, böra der bosätta sig och få icke vandra , än mindre
skjutsas utom Läslagets område; åliggande det Lägenhets innehafva-
rene i hvarje Läslag , att bidraga till slika fattigas underhåll , emot
det arbete de kunna praestera.

§: 2.
Den som bevises kalva skjutsat tiggare antingen från det Läslag

eller Fattig-District hvartill de böra, till ett främmande för att der-
atädes betlande kringvandra, eller ock in från en främmande Försam-
ling, eller ock ut ifrån egen, plikts fyra Rubel Silfver , till tveskifte
emellan angifvaren ech Församlingens fattige; hvarutom den i sedna-
«te fallet felande bör gälda den skjuts Församlingen aftordras, då tig-
garen från annan Församling återsändes.

§: 2.

De fattige, hvilka sjelfva utvandra från Disttict dit de höra,
böra derföre första gången af Bya uppsyningsmännerne varnas; men
beträdas de dermed andra gången , böra de efter sin ålder antingen
med ris ägas, eller straffas med fotstock. För öfrigt böra de ej undfå
almosor.

§' *>

De uslaste ak de fattige , som ej kunna af Inlaget gemensamt
vårdas, böra tills Rote-ledighet yppas, på fattig-kassans räkning, så
vidt tillgång finnes , hos någon enkildt inaccorderas , vid hvilket för-



hållande all utdelning af fattig-medel till de fattige sjelfva bör hädan-
efter upphöra.

§: s.

§: 6.

§' 7-
Torpare och deras inhysingar, som äro bosatte inom annat

Läslag, än det «vartill deras husbonde körer, böra skrikvas på Hus-
bondens Läslag och försörjas förnämligast af honom, om de äro så
fattiga att de sakna nödigt uppehälle.

§: 8.
Då hädanefter fattiga torpare och inhysingar samt deras barn

och närmaste anhöriga aflida, så får deras befordrande till grafven i
ingen händelse hvälfvas lattiK-kassan till last; utan skall husbonden be-
sörja om deras begrafning. Likaledes skall hädanefter alla af lid ne
Rotfattige, af Rote-interessenterne gemensamt, utan någon afgift från
fattig-kassan förhjelpas till grafven.

§: 9.
Detta Förslag äger Ordföranden å Församlingens vägnar under-

ställa Gouverneurens i Länet pröfning och stadfastelse. fockas Kyrka
den 8 Martii 1846.

ka BockneBt2mman« väznar:
Abr. Pbppius,

Skulle något Läslag i jemförelse med andra bevisligen kalva för
många orklösa fattiga ock tiggare att underhållas, sker jemkning så-
lunda, att de uslaste frän det samma skola företrädes vis föras på
rötor, då ledighet yppas, eller underhållas å fattig kassans bekostnad.

I kvart Läslag eller Fattig-District böra de förut tillsatta Bysäldste
*ller Bya uppsyningsnoännerne vaka öfver efterlefnaden af denna
ordning. Skulle någon Byaman eller Bysäldst icke åtaga sig detta
bestyr, eller en Bya uppsyningsman icke anses tillräcklig för Di-
strictet, så väljes vid Läsförhör eller Socknestämma eh annan , som
icke äger utan laga förfall afsäga sig detta förtroende, förr än han
åtminstone ett års tid tjenstgjort.



Justeradt och godkändt vid allmän Socknestämma den 22tåtz Mar-
tii 1846, intyga :

Georg Grotenfelt, J, A. Masalin. C. G* Fordström.'
Bengt Wäisänen. Göran Taskinen» Petter Halkonen»

(Lom.) (Vom.) (Lom.)

Resolution.
Emedan ofvanberörds Socknestämmo beslut icke inom laga tid blif-

vit härstädes öfverkiagadt , utan sålunda nu mera vunnit laga kraft;
tv och som fötestående förslag till Byordning , i afseende på Tigge-
riets hämmande, finnes i alla delar, för dermed åsyftade ändamål ,

tjenligt samt i ätligt icke innehåller något, som strider emot beståen-
de Lag; pröfvar Jag godt och lagligt, detsamma härmed, till hela dess
vidd , gilla och vederbörande till efterrättelse fastställa. St. Michel å
Lands-Cancelliet, den 6 April 1846.

OTTO BOIJE.

innött.

499. C. H. Cedgrhvarf.

Enligheten mcd Originalet bestyrka. Jockas den 26 Maji

Abr. Poppius,
1846

G, J, Masalin»




