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Kongl. Majts
nåd.Iga reeolutlon uppå de besvär ordföranden L smed.storpo sockene komnrunal

etänma Jöne Nilsson, å kornrnunens vägnar, i underdånlghet anfört deröfver a

, eedan.Kongl. Majto. Sefa,llnlngshafvande 1 Chrlettanetads län genom beol

den 2J mal 1BB2 under stadgade vllkor tlIlåtlt, det flnge under tre Ä.r frå
,-inneverande års början första Fredageå I April, Ju1l och Oktober e1ler,om

helgdag då ekulle infalle, näst föregående söckendeg håltao eå kallad. stor
torgdag å d.ertl1I utsedd plate l Tjuetorp lnom Srnedstorps socken för hande

såväI med lantmannaprod.ukter och handaslöjdsaleter gon med. kreatur,
och klaganden derefter hoe Kongl. Majte. bemälde BefalLnlngshafva4cle, å

. kommunaletäwnane I Smed.storp vägnar, anhålllt om rättighet för komnunen at
l enlighet med vld komrnunalstärffnor den 2) December 1BB2 och 21 MaJ lBBJ

fattad.e beslut, derå faststäIlelee jemväl eöktee, få rld berörda etortorg-
;dagar uppbära ståndepenningar mod- uppglfna belopp,

Kongl. Majts, Sefall-nlngohafvande genom beelut den 1d slstlldne Junl,
enär bland. vilkoren, und.er hvllka Kongl. Majts. Befallningshafvande lemnat
tillstånd. ttll torgdagarnas håIlande 1 Tjustorp, lcke funnes nÄgot, Bom

berättigad.e Srnedstorps konmun att af torgbesökande uppbära ståndepennlngar
och konmunen loke egde rätt pålägga allmänheten avglfter, funnlt slg lcke
kunna å de lfrÄgavarande kommunaletämmobesluten ursd"dela fastetH.llelee eller
t1ll stånd,spenningars uppbärand.e lemna bifall,

. i anlednlng sf hvllka besvär, derutl klaganden i underdånlghet anhållIt,
att Kongl. Majt. rnåtte, ned ändrlng ef Kongl. M&jt. Befallningshafvand.eo

öfverklagede beslut, i nåder meddela Smedetorpe kommun riittlghet att vld. 1

fråga varande torgdagar uppbära etånd.opennlngar tilt dc af kommunen bestänc

belopp, ej mindre Kongl. Majts. Sefallningshafvande än äfven Konmere Kollep
afglfvlt lnfor:drade underdånlga utlåtanden, Gifrren StockhoLne. Slott den

19 Oktober 1BBJ

Kongl. Majt. son 1 nåder 1åtit Sig föredraBas detta beevärsurÅI, finner
hvad. klaganden I d.e und.erdåniga besvären anfört lcke förtJena afseonde.

Hvilket vederbörand.e. till und.erdånig efterrättelee Iåinclcr-
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