Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1850-04-14

Socknestämmo Protocoll, hållet vid Pajala allmoges sammanträde i
Prästegården den 14de April 1850
§.1. Efter 8 dagar förut till denna dag utlyst socknestämma, samt efter
särskilt tillsägelse från Predikstolen, hade Byamännen sammanträdt i
Prestegården för att öfverlägga om följande ämnen:
Först framställdes frågan om sådane Fattig hjons underhåll, som förledet
år den 8de April förauctionerats: nemligen ofärdige ynglingen Fredrik
Vilhelm Olsson Kostet från Huukis, hvilkens moder förrlidet år underhållit
denne sin sjuklige Son för 50 Rsr om året, och begärde nu dessutom för
innevarande år: hvilket beviljades: Ett annat Fattighjon Cajsa Riim skulle
ferauctioneras i Tärändö: Ett annat Fattighjon Walborg Eriks dotter, hade
förlidet år varit hos Erik Johansson Koskenniemi; men inroptes nu af
Henrik Michelsson Erkheiki för 60 Rsr Rgs: Ett annat Fattighjon – vanhan
sotamiehen Leski Eva Lars Dotter, skulle förauctioneras i Lovika;
Emellertid hade Johan Petter Kyöstäjä lofvat föda henne för 38 Rsr:
§.2.
Rörande Vuopionmaa, eller hemman i Pajala, som var inköpt till blifvande
Prestebord, anmodades Krono Länsman Bergdahl, att föranstalta om dess
utarenderande; dessutom anmodades Fredrik Johan Tornberg att efterse
huruledes gödsel enligt förrlede års arrende Contract föres på nämde
Jords Åkrar: och skulle Fullmägtigen bestämma vissa dagar på hvilka
detta arbete skulle verkställas.
§.3.Kyrkogårdens Hages reparation eller uppbyggande, skulle uplåtas till
någon, som för minsta pris ville densamma reparera, och skulle frågan
<ett överstrykt ord> företagas i Pajala nästkommande Tisdag. den 17de
April.
§.4.
Rörande reparationen å Prestgårds Taket, beslöts, att Ny Takved skulle
anskaffas till stället, af Fredrik Henriksson vanhainen, emot Erhållande af
viss betalning efter det <ett oläsligt ord> eller mindre besvär, som
dermed är förenadt; Henrik Michelsson Erki åtog sig att anskaffa 50
famnar Näfver, för 6 skillinga[r] famn, och skulle framdeles bestämmas på
en Sockenstämma, huru med det öfriga arbetet, skulle förfaras.
§.5.
Krono-Rest [röst?] längder [<upptog> överstrykt ord] Uplästes Utan
anmärkning. Sålunda vara beslutadt, Upläst och genast Justeradt, intyga:
Datum som ofvan
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