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§mmm * n<^p ^ ochSfågjfe Ri^en at underföka fin inkomfté^år^é^ll och utgift , i jàmfôreifè emot«.xW-OrV 1 ( I, /-1 } , , . ,de h>»hflag , med hwiika nå-
got omgånge idkas; få oum-

ß>M g^ngeligt an fes det ock, at un»derfôkning tidc och ofta an-
&giss$Ê&M (Falles öfwer inrikes Stådér och

deras nårings tillflånd, om eijeft de ändamål /kola år-
hållas, fom med Städer påfyftas. Jnnkes Staders, eh
1er /om wi dem kalla Uphåder, Landt-och Bergs-
Ståder ,'v förnam (la nytta beflår dar uti, an de /kola
tilhopa famla den omkring liggande landsbygds na¬
turliga waror , och dem antingen heifwa förädla,el¬
ler til andra irilåtidlka orter foriålia, på det ofwer-
fkåtter, (om icke innom Fandet hehôfwes, må , ige¬
nom Stapel-flådcrnes binMe, utföras til främlingen,

A Al*
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Alla Städer hafwa ock det gemenfamma ändamål, •
acde fkola.wara den omkringliggande landsbygd
til tien f!, med fåJane vvaror , förrr Landt-mannen
behöfwcr, derfôre at han derpâfîelf icke har ti Igång.
Men om Skiant fkall kunna /lce med den tilborliga
ordning, fom Stådefties egen wålmåga och deras
med hela borgerliga famhåldec förknippade gagn
fordrar; få år nödigt, at hwarje Stadsnärings rilftånd
tinderfökes, pä det at alla Stader inåge hållas i den
jemnwigt emot hwarandra, at den ena icke under-
gråfwer den andra. Når detta tilftänd utföres i pen-
nirigewårde, lamt utgift och ihkomft jemföres e-
mot hwarandra, kallar jag det Hushåldnings Ballance.

§i ',1
Förlitan en lådan underföknirtg och i anled¬

ning derafupråttad Ballance år det ogôrh'git, at ra.
ga påliteliga lieg til Städers upkomf! i näring. Ty
Ibm ordlaken til winfl eller förluft grundar fig i nå.
ringsbrirt eller tillgång, få kommer det hufwodfg-
kel igen der pä an , at upfîiïna de ådror, hvvarilrån
kiallan flyter: eljeffc kan det låtteligen fke, ac man
botar ondt med hälften wårre. De bedraga lig der»
före, i mit finnef högeligen, lom inbilla fig, at lå¬
dan ursderfökning ofwer Staders närings tildånd år
onödig, eller fom tro, at den'jemnwigt, fom hör wa-
r3j wåikir fg fielfj med Itörre Lätthet, ån genom
konfr. Nog kan det medgifwas , at den jemnwigt»
lom fordras uti ett helt Samfunds näringsmedel, kan
åfladkommas inaf fig fielf , taft ån genom en lång
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[ tids cmgångMy om något näringsmedel har, tiMb
ligt wis och i brifl af tilfyn, kommit at utwidgas1 längre, ån inland/ka hehofwet och utlåndfka åtgån¬
gen ki åfwer; fâ wåller en briftande af fattning, attill-

a
w ökningen fmåningom aftager, till dcfl tillwårkningLS och årgång fwara jemt emot hwarandra, /îrdetock

" fâ btfkaffar, at något näringsmedel innom landetd år begårl ig it, men icke finnes i fä flor ymnogher,fom
n efterfrågan dårpä år ymnog, få retar hoppet om
r" winft nogfamt folk til des företagande. Men det

kan aldrig medgifwas, hwarken at den naturliga
e* jemnwigt, fçm närings medlen af fin egen drift fig2< emellan åfladkomma, år den båda, fä wida den nöd-

wåndigt flhåfle blifwa förbunden med en flor del
familiers och nåringsmåns ödeläggande, hvvilka lik.d* wåbpå,godtro,och i hoppatgiöra famfundet nyttau-
taf fît arbete, åtagit ligen fådan näring: icke eller,

y at hwad, fom i allmänhet icke länder något heltfå4 famfund til fkada, fkulle derföre lånda de uti fam-
J

rra flora famfund warande fmårre menigheter til
än båtnad. Den Politifka regeringskroppen år lika be-
*n fkaffad fom Månnifko-kroppen, hwarefl det icke
'P giör nog til hålfan, at de fafla och flytande delar ifå* jemfôrelfè emot hwarandra och emot hela kroppenår öfwereqsflåmma , utan fordras förnåmligad, at de
r<i* fkola wara på fina råtta hållen. Lika få ett Borger-
tn ligit famfund , hwars näring kan liknas wid blodet
?tr i Mennifkio kroppen, år aldrig (åk, om icke nårin-
ati gen år onikringfprid. Hwem kunde wåi kalla det
rtg famfundet iåit, der några få Städer åro omåtteligends A a ri.
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fika och förmögna, blött derafat de utfuga' alla of
riga.*5 Min enfaldiga tanka i detta fallet af lådan,- at
Stapelftäders gioromâl år at fickta Cg af främ¬
lingen , men icke jud af Upflåder; ty om det fcfia-
re händer, ar det ett öfwertygeligit bewis öm na-
ringsmedlens oordenteliga tiiflånd, häiflutit af en
öaktfam hushlldning,

%* $•
Sfädsrnanna näringens ärrifie beflar i flogd öcfi

handel, och i fall det à fïdo fättes, äro Stader både
fig och Jandet fordeffvifeligä* Ju mera fläder lämpa!
til detta andamål, och afhållas ifrån a toAva bonde
nåring, defïo battre iipfyfla de fin fkylldighet, ocf
fartas utitildfmd, at hindra fit fordeff. Det är di
rcke nog , at Städer hafWa ifiiiom fig fâdane handt
tvärkare, hwarmed de dageliga behofkunna under
flod jas, fålom fiyggmädare, Glas-rnådåfe, Skräd
dare, Skomakare, och flera, fom kunna räknas fo:
tienflewärk ! icke eller gior det tillfylled, at fådam
kiopmän där bo, fom undefftodja Staden med fm
nödiga tarftvori utan m Ide Städer hafwa någon be
fyrineflig näring, hwarmed de kndfta deltaga i def
Sllgvlnna närings foreifert, och (åledes med fina wa
for betala de waror, fom de ifrån andra Siåderhåm
fa , om de eljed icke fkola blifwa utarmade. Df
fnårte på nagat fäte Winna tillbaka den fkatt och fkuld
fom Allmänna Skattkammaren årligen derifiån dra
ger , eljefl biifwet tilldåndet tifelC*

1

; 4 f
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at Alla Stader uro wât i och for (ig fielfwa lika
m- /kickeliga til hwad hnfwudnärmg des iriwånare tv i f-
fia- ja företaga, ty tillför (ef af rå amnen kan år (åtta alt
nå- hwad hos dem natur I rgeii britter; Men dce är der¬
en före icke indrägtigt för famfmidet, öm den ena el¬

ler ändra Staden utwäljef (ådaöf eller ett annat nä¬
ringsmedel för fitt hufwudgiöromål, utan,ankom¬
mer det pä en noga underfökning, hwilketdera bor

)C1 widtagas. Det är otwrfwelaktigt förfiktigaft, at in-
Itlf råtta hwarje Stads hnfwudnäring, efter det om lig-
3a! gande Landets egen/kap, inwånarttes böjelfe, cilifäb
de le till rå ämnen, med mera, (om i Prof. Bercbs In*
)C} ledning öec. afdelning J. St, C z. /. 4. år förmält,
(]; om det eljefi (kall lyckas. Man får icke eller un-
$ derlåtay at wid näringsmedels befordrande tiltè, det
er få wäl (amföndefs gemenlamma ändamål, fomärat

finna alla waror i ymnoghef, godhet och för etc
fåi drägeJigit Warde, (om ock näringsmännens atfikrf
inf hwilkert beflår deruti at af fin näring witfna och för-
[n; fjena, må tilborligen förknippas, pä det den påfyf-

tade tvävkan må blifwa (a mycket mera ofelbar. Nog
[e( kan det låta giöra fig* at få hwarjebanda näringar i
Vi gång uti cn Stad, utan at grfwa akt på förbenrålte
nl förbindelfe emellan dert allmänna och enjfkylra nyt-
pf tan: men aldrig warda de rotfafia, få framt icke de-
y å-ro bygde på förenämde grunder,

|- 5-$-Alla oftef ôch landsändar hafwa Lwarken ena

I han--
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banda förmåner eller brifter. Men fållan eller aldrig ^
hånder, ac ju hwarje landsända åger , eller Stmin- ^
ftone kan blifwa ßcickelig at få några flögde-och 1
handels-åmnen. Och (om det i föregånde §. år be- 3
wift vvara nyttigall, då nåringsmannens och (am* 5
fundets ändamål åro förknippade; altlä inråttas Stå- 3
ders näring då forfiktigaft, når den grundas på den x
i granfkapet befintliga landtafwel. Men håraf år den
påfölgd åfwen omedelbar, at landtmannen måfleup*
muntras til at winlågga fig om lådan upodling, low
paßar fig efter jordminens lynde. Och når et lå fy-
llematifkt lammanhang blifwer emellan Stader och 31
landsbygd, landtafwel, flögd och handel, år ingen £
twifivei om näringens beftånd å ömfe fidor. Myc- 31
kenheten både af landtmanna afwel, och flögd fora e
deraf tillwårckas, gifwer Staderna ett rikt åmnetill °
handels waror. Ty Stader, fom åro belågna |l
i ne landsändar , hwarefl bofkapsfkiörfelen med flit 3<
idkas , kunna för hufwudnåring till, handels idkan- ^
de drifVa garfwerier, Corduans beredning, Perga- \
ment makeri, Remlnideri, Sadelmakare arbete, horn- ?
arbete, Swarfwande, lyckte-och-landtårnehorns be¬
redning, Limkokning, med mera dylikt, lom faller a
-af bornbofkap. Uti de landsorter,dår ull-och ragg- Î1
bolkap hålles, kan fornåmfta Stadsnäringen beflå i
fpinnande, wåfwande, (åm/kande, hanfkmakerier
och hartmakerîçr, flitarbete och ftrumpwåfwerier,
med mera dylikt. De (om åro belågne i Ikogsbygd • '
bafwa, båfla tillfälle till lågande och hwarjehanda 1
tråflögds förfärdigande. Öe wid hafwet belågne r

kun-
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ty kunna få fîfkerier, handel och fiöfart, på fin lott*
£ Dar lin och hampa finnes i granfkapet, är tillfälle
k tillwâfnad, Repfiagerier, med mera, Andra, loin
e> ligga wid Bergslagen, knnna fyfiellåttas wid oAn-
^ deliga Metalîmanufa&urer. DArfpanmål wanckar
V i negderne, Ar ett lyckligt närings tillfälle med den
,n waran, och iå widare.
:n 6.§.
P"
^ At utan affeende på defie omAAndigheter til«
ym ftådja Stader idka hwad näring de fielfwa gödt fin-
.{j na, det Ar gertefta wågen at fkingra landets inbyg«
;n gare ifrån de arbets fått, hwarvvid de förut haft ôh
c, ning, atgiôra waran dyr, at draga näringen ifrån den
m ena till den andra, och med ett ord, att omftôrta den
j]i ordning i hushåldning, fom allena giör hufvvud-
la Rycket i den borgerliga fAllheten. Ty at pA-
[jt fôlgdérîle mafte blifwa lädane, det Ar lAtt at bewi-

fa. Lat wara, at någon /lögd, handel och näring
a> hade pä något Rulle intagit inwånarnes hog, och at

de dArwid hunnit til hogfira fullkomlighet: fåArdec
a[ klart, at i fall den ordningen rubbades, igenom dec
^ at någon annan flogd eller näring inträngdes i fam-
'. ma ort, och drog folket ifrån den redan i fullkorn-

lighet bragte näringen , eller om îandtmantien Î
^ negden leddes ifrån den förra ivanliga 'sfwdens pro-* ducerande till en annan; lå blefive påfölgden ontke-
j ligen, at den förra näringen blefwe fkingrad, och
j i följe dAraf famfundets dAraf beroende lyckfàlighecI rubbad ? igenom den briflr iom på lamma näringe /kul-

/
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jktTîle blifvva i jåmförelfe emot famfnndets förra n
behot ft

7- §>, , n<
Hwid i det föregående år tagt om wiiia nå- ]e

ringars anflâende (i!Stader, fåtom eu medel, at af. p
hälla dem ifrån at blifwa utarmade , år få mycket k
wåfenteligare, når (amfundet icke år fårdeles talrikt h
på inbyggare. Hwareft mycket folk år, wilar fig 0
oordningen wid näringsmedlen icke med de betwii ^
lom dår litet folk finnes;* ty når uti ett folkrikt tam k
fund en enda nåring år intagen af alt for många, ti g
pinas och qwåljas wål de, innom tig, i brift af nåring k
men famfundet lider icke, efter fom alla andra na rJ
ringsmedel åro tillika håldne i drift. Däremot J
hwarefffolk icke finnes til öfwerlops, utan fnaran ü
mindre ån behofs, beftår flughetéa dåruti, .at nyt 0
t)a folket wid de nyttigaffe näringsmedel; och d n
går dec icke an? at låta for många hålla fig wid ett p
utan böra de omkringtpridas dår de kunna giôr £
båda gagnet, uti de näringar, fom for folkbri f(
förut icke kunnat uptagas* S

8> §» g

Påfölgderne af nåringsfördelning emellan S i åj
derne åro mångfaldiga, i proportion af den n y
ring hwar Stad idkar , befparer den innom fig, i d
ke allenaff den förmögenhet hwar och en åger,i t
tan och winnes (tu ride ligen ny tillwåxt dårpåaf a f
dra Ståder , når något dåraf dår fåljes. Når alla S f
der hafwànâgon wifi nåring, komijna dedårigenon
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handeis omgånge med hwarandra : det fom i den e-
rra na orten icke wanckas, kan fäs i en annan ort, i det

ftà'let Sråder eljefl kiånna hwarannan knapt til nam¬
net. Da lilas Landt-mannen, fom wet, at i den el-

n* 1er den Staden år hans landcafwel begärlig, i det
flåHet han eljefl må/te lita på en /lump. Då hjelpes

N kjopmannen, fom icke aliénait kan i andra Stader
"^•'hopfamla fådane fmå partier af rå åmnen, fom den

omkringliggande allmoge kan åfladkomma, men ic-
ke håller mödan wårdt at fora läng wåg, då likwål

am kjopmannen , fedan han famlat en myckenhet, kan
; fl giöra långwåga afförfel med wind; utan ock flipper
*n8 kjopmannen det belwår, at famla de förädlade wa-

rorplockwis och ifmåt, få widahani den enaSta-
den finner t. e.klåde ,i den andra/iden, identredie

rart linne, på andra orter fmide, träarbete, leerkåril,"
nyt och fä widare. Han har då tilfålle at wålja ibland
» & n.ånga lortementer : han blifwer icke öfwerfatt i
etl prifet 5 godhet, med mera. Då blifwa marknader
jdf /àtte i fitt råtta flor, når de flåfla Stader få tilliålle ac
brl föra fina waror på en ort tillhopa, i det flålle hwar

Stad har förut något af lamma /lag, få at de andra
icke hålla mödan wårdt, at draga dit. Då har Re¬
geringen ingen fwårighet at fe, huru wida förrådet

Se år tillråckeligit til in och utlånd/ka behofwet, huru
n wida den ena Staden kråncker den andra, huru wi-
ii da allanårings fång åro uptagne, huru wida lands-

r,1 bygden hiipringer Ståderne med fådane rå åmnen
:

a fom tarfwas, med mera. Finnes då någon ojemn-
i S het i /yflemen, hwar igenom någotdera kommer
om A 5 at
har
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at lida, (å åt mindre fwârighet a t derpâ (katta bot,*
ån om näringsfången likna en oredig tråhårfWa, forn
icke kan utredas, utan mätte aldeles fonder/litas.

9. §.
Sedan det nu år bewitt, at nårrng år kjållan til

Wålmåga, och at det bor utforfkas i hwad tilttånd
ilåringen (ig befinner, om nägra författningar (kola
kanna tagas till wålmågans befordrande och jemn-
wigcens bibehållande emellan Ståderne ; Sä fordrar
wärt fôrehafwande , at giöra ett utkafè, huru il
dant utforfkande bör Ike. Efter wâr tancka bor
t.) Stadens belägenhet wara tinderlökt, på det man
dåraf må dömma, hwad tillfälle dår kan finnas til nä¬
ring. 2.) Stadfens ågor, åkrar, ångar och utmarc-
ker, till fitt innehåll och tunneland famt befkaffen-
het af jordmånen hwaraf kan /lutas, til hwad up-
odling den bått kan nyttjas, och huru (for afdrågt
de kunna katta af (ig. 3.) Stad/ens tomter ochäbyg-
nad til hus, af (ten eller trå, wårderas til en (kålig
Summa-, och wilar fåledes inbyggarnes förmögen-
het i fattigheter. 4.) Inbyggarnes antal, kön och
ftånd, lamt ålder , hwilka ttåndigt (ig dår uppehål¬
la, lå wål (om de, hwilka tillfälligt dåc wittas. 5,)
De föddas och dödas antal, hwaraf fes ortens hål-
fofamhet eller (îukligHet. 6 ) Hushåll eller matlag,
lom dår finnas. 7.) Kreatur, fom hällas i Staden,
hv/ilkamtwi(a, huru mycket irrwånarne dår utaf kun-
na njuta, til fin fordenfkap, bei huru (tar mark
där med kan giödas* 8-) Skepp och fartyg, hwar-
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IÈi" genom frackter förtjenas. 9.) Stadens inkomfl a
^ af främmande fom fig dar uppehålla; ß af re»

(ande och fkiuts: y af durchtåg och Campe-
mencer: è af lön och fportler. s af frucktbara Ca-
pitaler., Penfioner, näringsmedel, med mera, ifrån

fjj andre orter : £ af handels wind ifrån andre SLåder^ eller almoge, lom kjöpa fine waror i Staden: îjafarf,
med flera dylika titlar* fom omftåndighecernagifwam* anledning til. 10) Stadens utgift ot tor inkomne rå

"ar (Och tilwårkade waror: ß. Jntereflen för lånta Capi-
tåler, eller hwad fom tages på Credit: y, Contribu¬er tioner och bewilningar, accis, tullpenningar, poft-

an porto, fom kronan eller andra njuta: £ utgångit arf el-râ" 1er afflyttande hushåld, med mera. Nåraltlådantfum-
rc* rneras tilhopa och jåmföres emot hwart annat, wi-
*n* far lig tydeligen, antingen Staden winner, tappar*
JP* eller behåller fin jåmnwigt 1 rörelfe: hwarefter för-

factningarne ledan böra lampas.
rg,
.lig 10. §*
sn" At giöra det föregående begripelîgare, wil jag,c" dickta en Stad, af följande befkaffenhet.

fe? i,) Staden år belägen wid en flod, ungefar en
5;) och en halfmil ifrån fiön: kan derföre fiöledes belö-^ ka åtfkilliga andra Stader, dock icke med andra far-
a& tyg, ån Imå jagter och båtar, dels för flodens fö-
-rtt ga djup, lom på fomlige flållen icke år djupare, ån
un' en famn , dels och för grunda fund, lom fartygen
ar* måtte genomfara. Åt landsfîdan åro 7 a 10 mil til
'ar* nårmafte Ståder, och Allmogen,däromkring har fö.
Sf- ' ga
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ga annat at aflåca, ån Ipanmål, ledan landet blifwit
ganfka Ikoglofl.

2.} Stadlens ågor och utmark beflâ i 1930
tunland åkerjord, hwaraf hälften årligen år i lade Be¬
teshagar 480 tunland , lamt 200 tunland kål och
humlegårdar. Al åkren bårgas anno co.nmuni 8;de
kornet, råg och korn, men föga hwete.
giôr 7720 t:r a ig d:r - - - 138960.

Humla 5olk:pda48o d:r ... 24,000
Kål och rötter - 6, 000
Hö 260 lafl, a iad:r - - 2, 820
Tobaksblad 25 ik:pd aiood:r - - 2,500

Dal. K:mti74, 280
3.J Scadlens tomt innom tullarne innehåller

850 tunneland, år fördelad 1490 tomter, hwaribland
38 åro förledde med ftenhus, fom tiliammans åro
wårde - . - - 400, 000
436 med tråbygnad , wårde - - 1, 308, 000,
16 öde och obebygda tomter - - 8 000

. Dal. K :mt 1,716, 000
4.) Stadlens inbyggare Män Qjpinw

ifrån i til 7 år - - 216
7 til 15 - .234
15-20 - - .90
20 -3O - - I8O

/3O-4O - - 2O7
4O - 5O - - I5?
50-60 - - 87
60-70 - „ 63

IS]
258
■i5f
324
23i
204
i6g
S\
T
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70 - 8° " * - * 12 * 42
8oochdåröfwer - ä - 5

1242 1673
» ^ • • 1 —^*1 i*ig

. . - 2915
Främmande af Mankön, fom wiftas hår.
8 Månader årligen . - - 500
Andre fom wiftas hår hela året - S°°

7
- - ;'v goo

Summa Menniikor 3715
5.) Hår i Staden födas årligen 100, barn, men

75 Perloner do, och ibland de döda råknas hälften
nåflan wara under 6 är.

6.) Hushåld i Staden åro 529, lom hafwa föl¬
jande näringsmedel.

Hushåll Hushåll
Lands-och Slots-Stat- 13 Måffiogsflagare - a
Ecclefiaftique - - 45 Jouvielerare • - 1
Magi(frat - r 16 Urmakare - 1
Stadsbetiegte - -o 9 înftrumentmakare - 1
Holpitals flat - • 1 Kopparflagare * - 3
Tull ilat - - 20 Tengiutäre - - 1
Poflftac - i Swårdfågare; - - 1
Handlande, fpanmåls, Guldfmeder - » 3
Salt ochkrydkråmaré-T27 Peruquemakare - 5
Jårnkråmare - - 1 Hattmakare - « 3
Bleckflagare - - 1 Hanfkmakare - - 2
Smeder - - 2 Skomakare - - 15
Hofflagare - * - 3 Skräddare - 18

Mås- * Knap-
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Knappmäkare - a a -Molnare - - i
Linwåfware - ■ - i Bagare . - - 4
Såmfkare • - 3 Sockerbagare - - 'i
Garfware - - 4 Slaktare 6
Sadetmakare . - - 4 Apo.thecare - 1
Wagrrmakare •- - a- Fål< {kårer - 2
"'Snickare - - 5 Caffehus • - 1
Svvarfware - 1 Kallare - 3
M§laré 1 Gärkjock • 1
Murare - - 4 Gåftgifware - - 1
Timmefmån - - 13 Saltpetterfiudare - 3
TegelHagire - 7 Borgare, fom icke idka
Krukomäkare - - 2 någon wifî näring , u-
Glasmåltare - 3 tom åkerbruk , fkiuts
Färgare - * 2 och krôgeri - - 164 ;
Trojewåfware - 1 Humlegårds folk - 24
Tobaksfpinnare - 1 ' Trägårdsfojk - - 23
Boktryckare - « 1 Jagtkarlar - - 14
Bokbindare - - z Soldater, Ryttare och
Bokförare - * 1 Båtsmän - - 25

Summa 529
7.) Kreatur, (om hällas i Staden, bertå af 439

håftar, 575 kor, 130 får, 720 lwin, famt 9 getter,
hwaraf faller gôdfel ärligen til 150 tunneland,

8-) Jagterpch Båtar åro 14, |
9.) Stadens inkomß
Af 800 främmande, fom där fig uppehål¬
la neml.
500 fom där wiftas i 30 weckor 270, 000

300



)V(
goo fom wiftas öfwer hela året - igô, ooo

gor Dal.K:mt 450, ooo
Hushyror af främmande - - 21, 000
Uppaflning och betjäning - ig, 000Skiuts àf relande, lamt förplägning • 20, 000
Durchtog och Campementer - - 10, 000Lon och fportler for

Landsfiat : * 36, 000Clericie och Scholseflat, med flera ftater 1^2,000Magiflrac - - - - 12, 000Tull Pofl: och Holpitals flat - - 15,000Inkomft af frucktbara Capitaler ifrån
andra orter - - 30, 000Af handels winfl på Almogen - 1,000,000.Af flogd och handel med andra Ståder

i och utom marknad - . 700, 000Arf ifrån andra Ståder - - 6, ©00
JDaJ.&mt 2,481, 900

10.) Stadens utgift för följande rå och dlwåtkade
waror, nämligen

Spanmål öch ärter gooot:r - 144,000Hö, 3000 la(T - -« - 45, oo@Oxar, 600 - 6o} 000Får och lamb 2000 - • 7 - 16^000Swin 400 « - 4, 000Fläfk 100 fkeprd ; 145-000Giäfl, höns, kyklingar - 7,000Fogel och willbråd - » • . *7, 000Agg - - * • n ff 000
Hå-



c

Håftar 50 - - 5>~ °°c
W d 20 000 lafl - 60,00c,
Kol 1000 ftigar - . - 6, 00c
GiåfdlH och'dör - . - 2 » 4°c
Humleftör . - - - 30t
Trâkàril och redfkap - - 3, ocx

: Timmer, Brader, nåfwer - - 30,001
. ' iwv. t

Miolk • - - 2, co:
Torr Och. (alt fiik £ - - -100,0a
Salt 2000 t:r - . So. oc
Smör 5000 lisp. ~ : - - B^oo
Oft 5000 lisp» ■ * -x 40, oc
Talg 300Ö lisp. - t 48,00
Såpa och twål - - 6, ooj
Socket - - » 30o,oc
Thée , catfé 1 - ' - 15, oc
Allahanda fpecerièr,( .« - 1,25,. ocj
Win allanda (lag - / - 70, co

- Winåtticka - - - 3^ oc
Tobak, (nus - - - 60, oc
Pelterier - ? • • 6, oc
Ull • •, « : - * 6, oc

c .. Hudar, (ållåder, Jåmfk. , - 60,01
GOO Han (kar „ - - 6, oc
r x Rlade och yllewaror ? 35°> °>

TTapeter , " 2, 0:
Filt och ftickarbete - - -• . 8, o
Sidenwacor ~ - 35°> c[
Lin . - * } a

: Ungarn . - - 35M
• r 1 " Lût"
•WA si . :-î

-C
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Lårfr, blagprn och dräll i 70^ 006
Cammar-och och nåttelduk 4 6,00a
Linneftrujnpor ' § à z,ooc*
Spetzar - - * v- g, 000
Papper - - 5, 000
Hampa »•■ 5 « 2,00a
Tågwårcke - * * 2,000
Bomull - - - . *■ 15,000
Bomullsgarn « - 6, ôoo
Cattuner * - 18,000
Bomullstyg, NopkinS - 14,006
Tjära • • * 4, 000
Fårgwaror * - • îo, 000
Apothekare waror # r ?t 12,000
Gips, kalk, tegel, - - 40,000
Vitriol, - * 4,000
Järn • - « 30,000
Järnkram , * * . * 25,000
Käppar * * 15,000
Mailing, malm, bly, tenn

Silfwer och Guld • 16, 000
Glas • * 3, 000
Stcnkåril - * 6,000
Nipper och diver fe waror -, 10, coo

Dal. Kinit 2, 437, 500
Nock tillkommer-i
Contributloner och beWillningaf - 43, 200

Tuîlpenningaï 14 * 6o> 000
Accis - io,ooO'

B Poft-
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ica-
9, ooo

30, ooo

. Ppftportg
Içtereflen for

oc j ^er, provifion
» : - SùmmaDaLK:mt2,589, 700
I följe hâraf, når man jåmförer inkornft och

tlfgift, finnes Staden i fin wåimåga hafwa förlorat
jog5 4°°- djrj hwilket om det flera år continue-
fafj jiiâfte giöra Staden utarmad. Will man uple«
ta,hwadan Yådaflt hårflyter * finner man tydel igen
ordfaken belM dårnti, at Staden icke åger några
ïardeits flögder, hwarnwd den antingen bôr min«
flca fin utgift, eller-föröka fin inkomfi, åtminftone
bibehålla fig i jåmnwigt. Och fåfedes år Hushåll¬
nings Ballante ôtwer °Ståder den wåféfiteliga grund,
hwarpä de~tfs fållhef fkail byggas, hwiiket år

det åmne ,foinjagi kort enfaldighet
bragt til Au t.

I
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