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นาง1
ขอเสนองาชาสูงสุกัว'!รละ ๓-,0๐๐ บาน ฃาพเจาไค้ลิงวาแอกอนไคเสนอขายไ''?!นราชา
ไงละ ๒0,๐0๐ บาน นางทิม?งอบอกวาข01ะนชอเสนอไรละ ๓๐10๐๐ บานกอน และขอใหไปอกลง
กับนายแพนยขง ชุลิมา นานอ?บอิกรมการแพนยไคกามถงนอินอิก ๔ เจาของ กันมิ เนอ*ประมาโน
ซิ๓ ไง ๓ งาน £๐ อางางวา ไท.ทาจะซอไคหงอใม นางทิมออแจงวาแอกคนเจาของเขาเสนอ
ขายงวมก้นนงสินงาชา ซิ แสในาน ■ทนอ?บอิขอริหไปลิคออซอไวกอน และ'นางทิมสอ’ไคสิทุ!ถุทวา
ซ็อไคไนงาชาเนาไคจะขายไห!"งมมหาริ๚ากัยนพนยชาสองในทชาเนาน้น'ใคบไมอิคเฉากำไง
เลย นอกจาถนนานอ?::คไ.คขององใหลค

แจะขอไหนำบุนุ่ไคยยก้ไหบาง บางขอบกัคไนโอกาส

หนา และนางไคไหนายจ้นินง ไชยนิพย ไบ่ลิคฅอกับเจา1ของ'อก ๔ งาย
ไคถามถง*จำนวน ซิ-.o โง นินานกัรูนนอ?สุทิจ นมมานเหมินท/ วาจะไพ!?นน
นางทิมสอน,จงวา*คำ?'จะ'ไห,นนนาพมาแจว ประบาท! ๒0 ปีมาแจว ขโ.!ะน!หไมไค
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ในงาชานงชัน ซิ๓ ไงเแษ เป็นเงิน ซิ แสนบาน แอขอไหนางกางชวบออคชาชรงมเนยมให
ไคเลินนางกกับโคยเชรองบน เวลา ซิ£.๓๐ น. และ,ไคถึงก.งงเนพ ๆ ในว้น
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สำหรบทบที่ 9 ของหลวงวักชีซาสรร ไห้ทราบวาแค่กชังก่อนก่องการขายไร่ละ
๔๐,๐๐๐ บาห และขณะน'ใบ,หราบเพราะเวาขชิงอยูกรุงเห'พ ๆ และทานอ?บ?ไกรมการแพทย์
ร้บวาวะไปคิกฅอให ส่ำหรบรายห ๒ ถึง ๔ นาบวันทร ไชยทิพบ ไกไปคิกคอแทนนางทิมก่อ
นิมมานเหมนทร และเขา1ของยิน'กวะขา?.เใ'หหง ๔ แปลง ไนรากา รี) แสนบาทกวน แคขอให้
ทางการออกกาธรรมเนียมให้ห้วย กงส่าเนาส้ทุ]ถุเ'าที่แ,นบมาห้วยแล-วน
ส่าหท]ที่ของนายแพทย์ยง ชุคิมา และนางถึมห้อ หง ๒ รายน รวมเป็น รี)รี)b ไร่
๓๘ วา ถาหากรวมก้นทิคินของโรงพยาบาลสวนกอกอก ๓๔ ไร และโรงเรยนยกงกรรคิอก
ฟ่ ไร สวนทิกินอก ๔ แปลง ทิไกคิกคอเป็นวำนวนอก รี)(ท ไร ๓ งาน ๔๐ วา วะIกเนอV
ท้งิสิน รี)ฟ่รี) ไร ๓ งาน ๘๘ วา ชงวะพอเพยงในการวํกสรางโรงเรบนแพทบ และไห้ไปคูค้ว
โรงเรย'นมกงกรรย์ชัJ ๒ ของกรมนินามยแลว เหน'วาอาวก้กแปลงเป็น'หองบรรยาย'ให้m ๓
หอง พอวุน้กคิกษาไกไมนอยกวาหองละ ๘๐ กน ชี่งพอเพยงอยาง?ไ และชันลางบงใชทำเป็น
ส่ำนกงานชวกราวไกอกกวย สวนหอ1:โก.กอาวใชเป็นหอ,โงพยาบาล หรอนกคิก,บาหพทบชวกราวไห้
แคชังนคขิงขอโอนวากกรมอนา1โ] เกยขอรอง'ไห กร. ริซารก ไปหาบทาม กร0โขเบส ขอห้อง
ใหอนุม้คิเงิน (^VIน/เพ^ วำ!'วนหนงเพยงพสวะทำการก่อสห้างอาการโรง เรยนที่พ้กของ
ชักเรยน พรอหชังอาการอน ๆ ของโรง I.ร ยนนฃนที่ชี่น แฅเรองนทางกระทรวงสารารณสุขกวร
วะคอง เวร1วาก้บทางการกชัง สถานที่วะขาบไปปลูกใหมนํนี ทานอ?ย?ไกรมการแพทบ**สนอให้ย่าย
ไปปลูกในบ?เวท]โรงพยาบาลประวาวังหชักลำปาง ชังน เพราะการที่ริะใหมไรงพรบนพยาบาล
มกุงกรรภชัน รี) ก้บโรงเรขนมกงกรรย์ชัน ๒ในทแหง เกยวmiไมเหมาะสม และวะก่ขิกวามยุงยาก
ในกานการปกกรองขบอยางไมมป้แเหา
สำห?บกวามเหมาะสมของที่กินชังสองแปลงน เหมาะในการว้คสรางโรงเริยนแพทย
เชียงใหม เพราะในบ?เวทณโรงพยาบาลอยูเกิมเรยบห้อยแลว และโรงพยาบาลสวนกอกนเป็น
โรงพยาบาลที่มิชื่อเนียง และประชาชนชาวเชียงใหมก็ไกรวักและน่บถอมานานแลว วงไมเป็นการ
ยากที่วะหามปาบส่าหชันใหนอลึกบาไกคิกษา นละออประการหนงถาหากไห้เอนโรงเรบนมกุงกรรย์
ชัน ๒ มาไห้เกยปลูกใหก?มอนา!โ]ใใน]ที่วังหชักลำปางแลว ทางกรมมหาชีทยาล้ยก็อาวเปีกสอนชัก
คิกษามิที่ รี) ไกชันใน พ.ก. ๒๔๐๓ โกยใชถึกของโรงเรยนมกุงกรรภขน ๒ ขณะนเป็นหองบรร
ยาย และปฏิบ้คิการชวกราวไก และสถานที่ทิชังนก!บไกลค้วเมืองมากน้ท กมนากมสะกวก ไฟฟา
บ?บูรณ และนำไมทวม
เมื่อว้นทิรี)บ มิถุนายน น นายนพทยยง ไห้มาพบฒ้ขาพเวา และไกแวงวายินกวะชาย
ที่กินชังสองแปลงนในทกาไรละ ๒๐ 1 ๐๐๐ บาท ชังท'เกยเสนอไวกอน และนายแพทย์ยง มิอำนาว
เฅมทิวะวักการแทนนางทิมส■อ นิมมากแข้นทร กวย สวนทิอก ๔ แปลง อ้นมีเนอทิ รี.๓ ไร
๓ งาน ๔๐ คารางวา นน ก็ยินกที่วะขาบใ1นรากาทิซ็อมา กอชังหมกเป็นเงิน รี) แสนบาทถวน
ส่วนก่าธรรมเขียมขอให้ทางการ เข้ปยูวกการขอยกเวน เพราะ เป็นการโอนใหราชกาโ ส่าหรบ
ชิงปลกสห้างในบ?เวณที่กินนายแพทบยง ขอ'ไหพ1วารพาใ,ห ส่าหรบสิงปลูกสทงใน่ทกินของนาง
ทิมห้อ นิมมานเหมินทห้ ขอก่าชกเชย รี)๔๐,๐๐๐ บาท เพรจิะใชอบูไกทินทิ ส่าห?บของนาบแพทย์
ยงเองขอ บ๐,๐๐๐ บาท

ควยเหค'ฉะนี คณะก::ฆการรึงเห็นสมคว:วาเป็นหคินหเหมาะสม ทคาไมแหงเกินไป
และหางผูนหนยชอม It:. :ชาU1 ก็เห็น,ชอบควย รึงขอป:ะหานเ:ย1นเสนอมา เพี่อขออนุม้กิคา
เนินกา:ริคชัอหคินทยนนป็นกา:ควน และขอใหหางก:ะห:วงสาขา:ณสขฅิคฅอกิบหางเท(บาล
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