att man trodde sig finna mera offervillighet från de Mageröiters sida.
Herr Linder ansåg att han var i taxering jemförd med de sk. storbönder
na hvadan han ansåg att han ej borde hjelpa till med mera än 30 kr.
Diskussionen (som nu tycktes blifva ett litet motstycke till de lifliga
uppträden i Franska deputerad-kammaren) blef alltför liflig, och emedan
fotogenen var förbränd' och ny lampa måste anskaffas, pasade mången på
det gynsamma tillfället, att säga sina hjertans hemligheter; Ingen be
järde ordet, många talade samtidigt, men det hela vittnade om att vi,
det 20 seklets jordmaskar, sak samma hvilken politisk eller relijiös
färg vi än hafva, dock ej äro några föraktare av "Mammon".
Herr Nyg.Per And:son tyckte att de Söderbor, jemte kommit~rade, tänkte
ställa som de funna för godt, men det skulle man vänga af dem.
Ordningen återstäldes nu af ordföranden, hvadan man efter några menings
utbyten enades om att antaga kommit~ns nya förslag. Herr Carl Andersson
inlemnade en reservation, hvari han förklarade att han för sin del ej
ville hjelpa till i enlighet med förslaget.
§ 3

Beslöts att alla utdebeteringar skulle vara inbetalade före den tid
entreprenören skulle hafva skolhuset färdigt.
§ 4

Herr Backlund uppmanade de röstberättigade att söndagen den 14:des in
finna sig å kyrkostämman och bevaka sin rätt, då det var fråga om
2000 kr sosom förskott för skolhusbyggnaden.
P.S. tillhör §.2. Som Herrar Linder Nyg.Per And:son, B.P. Eriksson, Näs
And. Andersson yrkade på förhöjning i taxeringen för en del, anmälde sig
Herrar Backlund, Back Erik Anderson och Back Anders Andersson att fri
villigt lemna ytterligare 10 kr. pr man.
§ 5
Herr Backlund upplyste om att stenarbetena skulle börja, samt att de
som hade lust att vara med kunde anmäla sig med detsamma.

Bystämmoprotokoll 25 november 1900
§ l

Per Backlund upplyste att byggmästaren Per Lindqvist begärt att utfå
600 Kronor för hemköpt virke till Nyår l/l 1901 med anledning häraf be
slöts att styrelsen skulle få rätt att upptaga lån och som garanti här
för skulle gamla skolhuset ställas till kommit~ns förfogande.
Bystämmoprotokoll 30 mars 1901
§ 2
Tre personer af skolhusbyggnadskommitt~n, nemIigen Per Backlund, Nygårds
Per Andersson och Back Erik Andersson valdes att utkvittera alla medel
som Kyrkostämman anslaget till skolhusbyggnaden här i Hjortnäs, femtusen
kronor, deraf skulle de genast få utkvittera två tusen.
§ 3

Per Backlund föredrog stämman om stenen som var kvar efter skolhusbygg
naden skulle säljas: Belöts att den skulle vara kvar ifall den skulle
behöfvas för kommande behof.
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