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Kongl. Tabell-Commissionens underdåniga Berättelse till K:gl. 
Maj:t angående Nativitetens och Mortalitetens förhållan-
de i Sverige åren 1826 och 1827, daterad den 12 Janu-
ari 1829. 

Stormäktigste Allernådigste Konung! 

Till Eder Kongl, Maj:t får Tabell-Commissionen härjemte i underdånighet aflämna a:ne 
General-Sammandrag af de ifrån Rikets Presterskap till Commissionen för åren 1826 och 
1827 inglngne uppgifter öfver födda och döda, samt ingångna äktenskaper m. m„ af hvilka 
Sammandrag, för hvartdera året särskildt, 1:a Afdelningen innefattar en öfversigt af förhål
landet i Riket på det hela: den andra, i hvarje Province jemte provisionel uträkning, i 
anledning deraf, af Folkmängdens belopp derstädes vid hvartdera årets slut särskildt; samt 
den 3:dje en närmare specification i förstnämnde delar för hvardera af Rikets 87 Städer, 

Igenom den under den 10 Maji sistl. år afgifne underdåniga Qvinquennii-berättelse: 
har Tabell-Commissionen fått ådagalägga den under samma tiderymd, jämförelsevis till 
föregående Quinquenal-perioder, ovanliga och synnerligen utmärkta tillvexten i Bikets 
Folkmängd, hvarvid igenom särskilda Tabeller Medeltalet af födda och döda m. m. under 
samma period vax uträknadt och uppgifvet. Utom det att Commissionen, till desto snarare 
allmän öfversigt, å 1:a Afdelningen af de bifogade Sammandragen låtii införa dessa Me-
deltal, tror Commissionen sig böra iakttaga enahanda jämnförelse, efter förra vanligheten, 
vid hvad här nedan om det närmare förhållandet för hvarje Province särskildt får anföras 
i de omständigheter, som utgöra föremålet för den års-berättelse, Commissionen, i följd af 
Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande af den 25 Maji 1824, åligger att afgifva; men 
hvilken, hvad året 1826 angår, i anseende till det tidödande arbete ofvanberörde sista 
Quinguennii-Tabeller erfordrade, icke förr än nu, pä en gång med året 1827, kunnat med-
hinnas. 

Beklagligen lämna dessa nu ifrågavarande a:ne första åren af den nya Quinquennii-
perioden ett mindre förmonligt resultat, då behållningen eller de föddas öfvervigt emot de 
döde år 1826 uppgick till blott 34,098 och år 1827 till det ännu mindre beloppet af 
23,218 personer hvaremot sista Quinquennii medeltal steg till 36,788 samt hvartdera året 
1823 och 1825 ensamt till mera än 42,000. Ordsaken till detta missförhållande undernu 
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ifrågavarande 2:ne år måste tillskrifvas ej allenast en i de fläste af Rikets Provincer inträf-
fad större dödlighet, till belopp som här nedanföre närmaje i underdånighet skall visas, 
man ock, särdeles vid betragtande af 1827 års emot år 1826 ända till 8987 barn minska
de Nativitet, den år 1826 i de flesta Landsorterne inträffade betydeliga missvexten, Att 
sidan olyckshändelse äger ett betydligt inflytande på Nativiteten, dels igenom verkelig för
minskning i den productive kraften, och dels igenom den räddhoga som dervid insmyger 
sig för antalets ökande af tärande varelser, derå visa Tabell-Verkets Annaler särdeles 
exempel under åren 1749, 1757, 1763 och 1800, att förtiga det, såväl af hungersnöd 
hemsökta, som nära pestartade och, då Krigsförödelser undantages, under de allt ifrån 
Tabell-Verkets inrättning till rygga lagda 80 år, olyckligaste året 1773. 

V id närmare jämnförelse af î underdånighet aflämnade Tabeller med medeltalet af 
förra Quinquennium befinnes förhållandet hafva varit som följer, nemligen: 

Med Nativiteten: 
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De föddas antal har således utgjordt emot förra Quinquennium, 

Af denna uppställning vill således synas följa, att den Sr 1826 inträffade missvextens 
inflytande på Nativiteten varit störst i Elfsborgs, Skaraborgs och Vermelands Län, och att 
endast de 5 sist uppräknade Norra Landsorterne härifrån alldeles kunna undantagas. 

Mortaliteten. 
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Dödligheten under bägge åren, jämnförelsevis till förra Quinquennium, ökad, har såle-
des utgjort: 

och endast 2:ne Län, nemligen Kopparbergs och Jemtlands, funnits helt oeh hållet förskona-
de från tillökning i Mortaliteten. 

Behållna vinsten eller förlusten med iakttagande tillika af de förändringar, de uppgifne 
under dessa år timade in- och utflyttningarne å ena eller andra sidan åstadkommit utgör 
således för hvartdera Länet, som följer, neml.: 
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Hvarigenom, och d i härtill lägges 1815 års 
Folkmängd i Riket, i enlighet med ofvan 
i underdånighet åberopade sista Quinquen-
nu-berättelse 

Folkmängden, på sätt General-Sammandragen 
närmare för hvarje Län särskilt utvisar, 
har uppgått vid 1826 års slut till — 

och vid 1827 års slut till — 

Den här ofvan synliga förminskningen under bägge åren af 42 personer i Upsala Län 
härleder sig emellertid förnämligast från de ifrån samma Län vanliga starka utflyttningarne, 
förmodeligen till Hufvudstaden, såsom af sjelfva Tabellerne närmare inhämtas. 
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Ingångne Äktenskap. 

Ingångne Äktenskaperne hafva således under bägge åren i jemförelse till sista Quin-
quennii förhållande minskats och utgjort ett sammanräknadt belopp 

Ibland uppgifne Dödsorsakerne, hvilka med någon pålitelighet kunna antagas, anmärkes 
att, öfver hela Riket räknadt, 
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Hvad slutefigen beträffar de Vacsinerades antal, som utgjort, år 1826, Stockholms 
Stad oberäknad, 

så synes vid betracktande af sistnämnde års så ansenligen minskade Nativitet kunna dragas den sut-
följd, att detta räddningsmedel det sistnämnda året i betydeligt större mon blifvit begagnadt 
emot det föreglende. 

Tabell-Commissionen framhärdar med djupaste vördnad, trohet ach nit, 
Stormäktigste Allernådigste Konung, 

Eder Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste tjenare och undersåtare. 
G. AF W E T T E R S T E D T . 

L. A. M A N N E R H E I M . C. E . von W e i g e l . J. O. W A L L I N . H. J U L I N . 

J. A. Leyenmarck. 



8 
Enligt de denna underdåniga berättelse bifogade Tabeller, utgör den provisionelt ut-

räknade Folkmängden för åren 1826 och 1827, nemligen: 

S T O C K H O L M , 

tryckt i M A R Q U A R D S K A Boktryckeriet, 1829. 



General-Sammandrag, 

som visar 

N a t i v i t e t e n och M o r t a l i t e t e n i Sverige 

År 1 8 2 8 . 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångna Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten i hänseende till de Aflednas ålder. 



Närmare Specification för hvarje Län i Riket, jämte Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1828 års slut. 

Ibland de till Kongl. Tabell- Commissionen uppgifne dödsorsaker, förekomma: 



Närmare Specification å Nativiteten och Mortaliteten m. m. i hvarje af Rikets Städer år 1828. 

Stockholm den 16 Januari 1830. 

J O H N A D . LEYONMARCK. 

Kongl. Tabell-Commissionens Secreterare. 

S T O C K H O L M , TRYCKT HOS P. A. NORSTEDT & SÖNER, 1830. 





No 118.

Post-ochInrikes
Tidningar.

Stockholm, Torsdagen den 26 Maj 1831.

Bulletin.
Hans Maj:t Konungen befinner Sig, utan någon märkbar förändring
eller ny tillstöt i inkomne, uti samma tillstånd som i går och de näst-
föregående dagarna.

På aftonen synes dock Hans Maj:t snarare wara bättre än sämre.
Stockholms Slott den 25 Ma j , kl. 10 e. m.

Er. af Edholm.

Officiela Artiklar.
Enligt ett t i l l Kongl. Maj:t, under den 14 sistl. Mars, af TabellCommissionen i underdånighet ingifwet sammandrag af de för år 1829 ifrån

Rikets Presterskap inkomne Nativitets- och Mortalitets-tabeller, war förhällandet under samma är som följer, nemligen:

De ingångna äktenskaperna woro:



Barnaföderskornas antal uppgick t i l l 100,637, hwaribland 1590 nedkommo med twillingar och 29 med trillingar. Barnaföderskornas antal,
i hänfeende ti l l åldern, utgjorde:

Dödlighetens forhållande har deremot uppgifwits wara:

I hänseende t i l l olikheten i de aflednas ålder har dödligheten inträffat:

*) I Skara samt l Östergotlands, Kalmare och Blekinge Län. **) I Catarna Församling och i Jemtland. +) I Elfsborgs Län.



Antalet af dem, som under ifrägawarande sr i kopporna aflidit,
finnes hafwa utgjort 53 personer. Drunknade 933; qwäfoe barn igenom
mödrars och ammors oförsiktighet 5 0 1 ; sjelfmördare 181; mördare barn
16; mördaoe Lldre personer 34; dömde och aflifwade t 3 ; döde af starka
drycker 6 2 ; ihjälfrusne 128; ihjälosade 4 l ; ihjälstagne af åstan 10 ; dö-
de af fall och utwättes slador 405; af andra olyckshändelser 125, och af
okände händelser döde funne 80 personer.

De vaccinerades antal pä Landsbyggden och i Städerna, Stockholms
Stad likwäl oberäknad, i ir uppaifwet med 6l,930.

Med beräkning af ofwan upptagna nativitet och mortalitet samt de
orterna emellan uppgifne in- och utflyttningar, har TabellCommissionen
ansett folkmängden i Riket wid 1823 års slut provisionelt kunna anta-
gas wara:

Kongl. Maj: t , som, genom Des GeneraAdjutant för Arméen, er-
hållit underdäniga rapporter frän Wanäs, daterade den 17 och 20 i den-
na månad, har deraf i Näder inhämtat, att det arbetande manskapet af
Allmogen, hwars antal, den 13 M a j , utgjorde 1683 man, hade till och
med den 17 ökats med 200, samt att under samma tid 159 man hem-
gått och 1 blifwit bortwisad för snatteri; så att heta styrkan, sistnämnde
log, utom 47 minderäriga barn, utgjorde 1723 man, af hwilka 12 sjuke
på sjukhuset och 4 i barackerna.

Frän den 17 ti l l och med den 20 hade styrkan ökats med 45 man.
Lfgangne t i l l hemorten woro 33, bortwisad for snatter! 1, ssmt ined döden afli-
den i ; sä att hela arbetsstyrkan af Allmogen, enligt senaste rapporten,
utgjorde 1734 man, deraf sjuke pä sjukhusen 14 samt mindre illamzente
i barackerna 16 man.

För att, utom den tillsyn befälet lemnar, bewaka Allmogens rätt,
hade hos Konungens Befallningshafwande i Skaraborgs Län rcquirerats
en Kronobetjent; äfwensom 2:ne Läkare woro i SundhetsCollegium reqvirera-
le att stöta de sjuke, i fall deras antal skulle ökas.

ÖfwersteLieutenanten och Riddaren Friherre Ulr, Kostull, Adjutant
hos H. M . Konungen, som warit afsand till Wanäs att pä stället in-
hämta hwad med den arbetande Allmogens emottagning, ward och under-
hall gemenskap ägde, har, wid defi återkomst, förliden gårdag, afleinnat
tillfledsställande berättelser om den wid Wanäs ridande ordning och det
ändamålsenliga sätt. hwarpå Allmogen derstädes behandlades, allt witt-
nande om Commendantens och det öfriga befälets nit och osparda omtanka.

Göteborg den 21 Maj .
I går hitkom ett fartyg med 700 t:r Skånskt korn, samt ett an-

nat med 800 t:r korn från Greifswald. I dag har en råzlast på 1000
t:r hitkomnnt från Wisby. — Rågarna se bra ut, men så wäl för wår-
säden som för ängarna behöfs regn.

Kongl. KrigsWettenskapsAcademiens Hrr Ledamöter behagade sammanträda
Måndagen den 30 maj, kl. half 6 e. m., uti Kongl. KrigsHofrättens Sessionsram

på Riddarholmen.

Kungörelse, angäende 1831 åre pensionsereglering med Civi lStatens Al lmän-
na Enke: och PupillFond.

Uti Nådig Skrifwelse af den 19 sistl. Mars, har Kongl. Maj:t täckts gifwa
Directionen öfwer CivilStatens PensionsInrättning tillkänna, att, wid innew. års
Pensionsreglering med CivilStatens Allmänna Enke- och pupi l lFond, nedan-
nämnde Enkor och Barn , efter Civile Embets- och Tjenstemän samt Betjente, bl i fwi t
å berörde Fond i Nåder tillagde Pensioner i f rän årets bör jan:

Uti Andra Classen:
Öfwer-PostDirecteuren Friherre Carpelans trolofwade Fästinö, Anna Christina

Smedberg, hwilken förklarats böra åtnjuta laggift Hustrus rätt , e« hel pension,
eller 200 R:dr årligen.

Ut i Femte Classen:
LandsKamreraren Kjellanders 4 Barn, en hel pension, eller 60 R:dr om året,

samt Förste Controlleuren Limnells Enka, Ulla Löwenstedt, likaledes.
Uti Sjerre Classen:

Förste Landtmätaren Slefwerts Enka, A. M . C. Felldin, en hel pension, eller
40 R:dr om året.

Uti Sjunde Cassen:
Revisoren tempelmans Enka, A. M . Pihlström; BergsFogden Weijels Enka,

M. M . Pousette; Hejderidaren Gowenii Enka, E. Roos; Postmästaren Sundbaums
Enka, B . M . Lithorin; Postmästaren Bomans Enka, M . C. Boraström; Post-
Inspectoren Påhlmans Enka, M . I . Hemberg; CommissionsLandetmätaren Dahl-
becks Enka, C. Lundberg; Commissionsliandtmätaren Lagergrens Enka, F. R. Ca-
wallins; CommissionsLandtmätaren Ingelmans Enka, B . M , Eggrss'; Commis-
sionsLandtmätaren Seegbahns Enka, A. C. Liedbeck, och CommissionsLandtmataren
Grembergs Enka, C. Wremp, hwardera en hel pension, eller 30 R:dr årligen;
samt ExpeditionsFogden Barholss's 2:ne döttrar, Br i ta Sophia och Luvisa Wilhel-'
mina, 2-3:dels pension, eller 20 R:dr; och Registratorn Falckerts dotter, Christina
Lovisa, 1-3:dels, eller 10 R:dr om året.

Uti Åttonde Classen:
CancelliePosten Bergqwists Enka, E. Stenström; CancelliePosten Anderssons En-

ka, C. Flodström: Waktmäsarn Lundbergs Enka, E. Apel, och Waktmåstaren
Molins Enka, S . M. Uddman, hwardera en hel pension, eller 20 R:dr årligen;
samt CancelliePosten Bogrens 3:ne Barn, likaledcs en hel pension.

Deremot hafwa pensioner icke kunnar i Nåder ti l läggas följande, af
nedan anförde f kä l :

LandsSecreteraren, Lagmannen Croelii Enka, E. U. Auriwillins; KronoFogden
Frigelii Enka, C. M . Swebelius; LandtRäntmastaren Rydbergs Enka, S . R.
Awelin; Förste Landtmäkaren Lallers dotter, Margaretha Helena; Länsmannen
Kempes Enka, W. Nilsdotter; Länsmannen Forsströms Enka, G. Landberg, och
Commercedrängen Lunds Enka, A. N . Kindahl, af orsak, att behållningen i Boet
efter Män och Fäder, till tre procent beräknad, ofwerstiger pensionsbeloppet, dem
skulle tillkomma; Häradshöfdingen Ehreneronas Enka. C. E. Flack, enär hon ägt un-
danskifta i Boet införd egendom t i l l ett wärde af 6,178 R:dr 43 ss.8 r.; Cabinetts-
Courieren Lunds Enka, C. Heland, såsom redan innahafwande pension på Allmänna
IndragningsStaten; förre Adjutanten wid Westmanlands Regemente, LandsFisca-
len Dicanders Enka, C. Lindström, emedan Mannen, i senare egenskapen, innehaft
hwarken tjenst eller lön på Rikets S t a t ; samt SlottsSoldaten Åsanders Enka C.
Nilsdotter, hwars Mans tjenstebefattning icke warit af den beskaffenhet, att hon kun-
de t i l l pension af denna Fond anses berättigad.

I saknad af sådana behöriga handlingar, som, för pröfningen af de
S ö k a r e s pensionsrätt, år föreskrifwer uti 12 §. af Kongl. Reglementer för
Civi lStatens Enke- och pupillCassa af den 15 Nov. 1826, hafwa för når-
warande pensioner ej heller tunnar til läggas:

Andre Landtmätaren Ridderbjelkes Enka, H. M . Westlien; KronFogden Wet-
terstrands Enka, Sara Helena; Postmästaren Mattssons Enka, C. E. Ekorn;
samt Länsmannen Eckhardlz's Enka, A. C. Möller; dock har Kongl. Maj:t i Nåder
tillåtit Directionen, att, när dessa Sökande med antagliga bewis styrka fin pensions-
rätt, få, utan widare underdånig anmälan, uppföra sökänderna till pensioner i de
classer, dit en hwar af dem hörer; i hwilket ändamål nussnämnde personer äga att,
uti PensionsInrattningens Embetsrum på Riddarholmen, erhHålla underrättelse om
de hinder, som för närwarande mött pröfningen af deras ansökningar.

Jemte det Directionen skolat, t i l l samtlige wederbörandes efterrättelse, härmedelst
allmänneligen kungöra, hwad Kongl. Maj:t sålunda i Nåder beslutat och förordnat;
får Directionen erinra dem af förenämnde personer, hwilka, wid denna pensions-
reglering, blifwit i Nåder hugnade med pension, att antingen sjelfwe, eller genom
befullmäktigade Ombud, försedde med prestbewis, att Pensionairen lefwer, förer en
Christlig wandel, samt är ogift och finnes uti torftiga omständigheter, i nästk. Junii
manad, då första hälften af pensionerna för detta ar utfaller, sig hos Directionen
anmäla, för att Pensionsbrefwen emottaga, samt uppbära och qvlttera hwad en hwar
tillkommer.

Slutligen får Directionen jemwal ytterligare erinra, att, likmätigt 9 §. uti Kgl.
Reglemenet för Enke- och PupillCassan, alla de af ifrågawarande Fond utgående
pensioner, endast twenne gånger om året, eller hwarje halft år, i Junii och Decem-
ber månader, utbetalas; och äga de Pensionairer, som sådant åstunda, att uppbära
sina pensioner hos Inrättningens redogörare i det Län, der de äro boende, eller för
dem i öfrigt sinnes beqwämligast; i hwilket afseende de böra sädant föriftligen au-
mäla, antingen directe hos Directionen, eller hos PensionsInrättninigens redogöra-
re i orten, der de wistas, ftm i detta senare fall, t i l l erhällande af nödiga ordres
för utbetalningen, härom lemnar Directionen underrättelse. Stockholm den 25
April 1831

NOTIFICATIONER.
Concurs-Twister.

Genom offentlig Stämning har Linkopings Rådhusrätt kallat förre Fältwäbeln
Swante Landelii och dess Hustrus samtlige Borgenärer, t i l l Måndagen d. 27 nästk.
Junii, att inför Rådhusratten sina fordringar anmäla och bewaka, på sätt och, wid
den påfoljd Concurslagen stadgar; hwilket tredje gången kungöres.

Med anledning af Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hofrätts d. 9 innewar. må
nad meddelade Dom, uti Urarfwa- och Förmonsrättstwisten emellan Krögaren O-
lof Peterssons Sterbhusdelegare å ena, och hans Borgenärer å andra sidan, har
Christinehamns Rådstugurätt, genom Resolution denna dag, stadgat, det borde Olof Pe-



terssons samtlige Borgenärer kallas föreläggas att d. 27 nästk. Junii k l . 1 1 . m.,
wid laga påföljd, sig inför Rådsingurätten infinna, för att höras och yttrande afgfwa i frå-
ga, om Handlanden Hassels påstående, att med förmnsrätt utfå sin uti Olof Peterssons
gäldbundna Bo ägande fordran; hwilket t i l l wederborändes efträttelse härmedelst
kungöres. Christinehamn d. 21 Febr. 1831.

Genom utfärdad offentlig Stämning har Hedemora Rådstugurätt kallat afl.
vce Corporalen Eric Hammares och hans Enka Anna Jansdotters samtlige Borge-
härer, att Måndagen d. 27 Junii 1831, wid upprop kl. 11 och sist före 12 på da-
gen, deras fordringar inför Rådstugurätten anmäla och bewaka, på sätt Concurs-
lagen d. 12 Mart 1830 föreskrifwer; hwilket härmed tredje gången kungöres.

Sjuhundra Häradsrätt har, i anledning af Bonden Jan Perssons i Lusta an-
sökning, att fä asstä all sin Egendom till sine Borgenärer, genom offentlig Stäm-
ning, kallat bemälde Jan Perssons och hans Hustrus Greta Ersdotters samtlige Bor-
genärer, att, iunan Rättegångstimmans slut t l . 7 på astonen å andra Rättegångs-
Dagen af det i Häradet näst efter 6 månader från denne dag infallande Lagtima
Ting, sig hos Häradsrätten inställa och deras fordringar så förete och bewaka, som
Concurslagen d. 12 Mars 1830 föreskrifwer. Finstads Tingsställe d.19 Mars 1831.

Siende Häradsrätt har, genom denua dag bewiljad offentlig Stämning, kallat
afl. Kyrkoherden Martin Malmgrens och dess Enkas i Kärrbo samtlige Borgenärer,
t i l l andra Rättegångsdagen af det näst efter 6 månader från denna dag först in-
fallande Lagtima Ting, kl. före 7 på aftonen; hwilket härigenom andra gången kun-
göres. Westerås d. 6 April 1831.

Att Snefringe Häradsrätt, genom d. 7 Mars 1831 bewiljad offentlig Stäm-
ning, inkallat afl. Jan Janssns i Hillsta, SwedeS Socken, Enka Stina Ersdotters
samtlige Borgenärer, ti l l andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting i Häradet,
som först infaller näst efter 6 månader från berörde dag, warder härmed andra gån-
gen kungjordt.

I anledning af Enkan Lisa Mattisdotters i Röd, å egne och sina omyndiga
Bärns wägnar, ansökning um Urarfwa- och Afträdesförmon ester dess afl. Man
Ni ls Andersaon derstädes, warda, enlji lt In lants Nordre Häradsrätts beslut dennaa
hog, bemälte Nils Andersons Borgenärer kallade och stämde, att sist före
kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6
månader infaller, på sätt och wid den päföljd Concurslagen d. 12 Mars 1830 före-
skrifwer, deras fordringar anmäla och styrka. Tingsstället Smedfer td. 3 Mars 1831.

Diverse Legala Annoncer.
Som Guld- och Silfwerarbetaren I . P. Ljungström i liddewalla redan förliget

år afrest från sitt hemwist, som det förnmodas til l utrikes ort, och har således icke
kunnat få del af Rikets Höglofl. Ständers Banks, emot honom och hans Hustru,

onställda lagsökning, för åkerstående Capitalskuld jemte ränta, 4000 R:dr 28 ss. 9
rst. B:co, derföre Hus, Gård och Tomter N:ris 243 och 244 i Uddewalla Stad äro
lntecknade; så warder bemälde Ljungström härigenom förständigad, att, inom 2 må-
nader sedan denna kungörelse tredje gången finnes införd i Post- och InrikesTidnin-
garna, hit inkomma med förklaring i målet, wid förust af rätt till widare höran-
de; och äro emedlertid handlingarna att här i LandsCancelliet tillgå för Ljungström
alla Söcknedagsförmiddagar. Höglofl. Kongl. ÖfwerStåthallareEmbetet i Stock-
Holm och Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafwande i Riket anmodas att en lika
kungorelse låra utgå. Göteborgs LandsCancellie den 26 April 1831.

Axel Rosen.
E. Engström.

På innewar. års Winterting med Södra Möre Härad, har Häradsrätten för-
klaran Bönderns Peter Andersson i Wesira Lillawerke och Mertorps Socken. Gustaf
Nilsson i Östra Räsebo och Madesjö Socken, Peter Petersson, i Qwilla och Torsås
Socken, Drängarne Swen Månsson i Gullemåla och sistnämnde Socken, och Jonas
Jonsson i Gummemåla och Madesjö Socken, samt Enkan Maja Olsdotter i Rinka-
by och Hossmo Socken för omyndiga; hwilket härmed tillkännagifwes, jemnlikt Kgl.
Förordningen d. 11 Maj 1774. Wassmolösa d. 31 M a r i 1831.

Enligt Årsta Häradsrätts beslut, är Bonden Elias Arwidsson i Sköttebol, för
slöferi och liderlighet, ställd under Förmyndare, hwartill Bönderne Christian Abra-
hamsson i Kjörthult och Bert i l Persson i Ramsered blifwit utsedde; hwilket här-
medelst kungöres.

Endhems Häradsrätt har, d. 18 Jan . , förordnat Hr Capitenen G. O. Lager-
berg och Paul Petersson på Stommen Edåsa t i l l Förmyndare för Enkesen Prost-
innan Fredrica Arosin, född Ulfschöld.

Walla Häradsrätt har, d. 7 Febr. 1831, ställt ti l l myndige är komne Drön-
gen Anders Andersson från Dyngesäter under dess Swåger Anders Jonsons i Nol-
gården Långesäter Förmynderskap.

Kåkinds Häradsrätt har, d. 5 Mars 1831, förordnat Anders Jansson i Bro-
bolet t i l l Förmyndare för ti l l myndige år komne Anders Lindström i Norsrostorp,

och d. 22 sistl. April ställt Jonas Swensson i Korgatorp under Johannes Swens-
sons i Liden och Peter Ericksons i Torbjörntorp Förmynderskap.

Bygdes och Nysätra Socknars Häradsrätt har, genom beslut d. 4 Mars 1829, för li-
derligt lefnadssätt och misshushållning, förklarat f. d. Soldaten Lars Brandt i Rick-
leå omyndig, och ti l l Förmyndare utsett Bonden Matts Andersson i sagde B y ; hwil-
iket allmänligen kungöres, likmätigt Författningarne.

Att Äboen Per Jönsson i Walleberga, af Ingelstads Häradsrätt, genom beslut
d. 8 sistl. Mars, blifwit förordnad ti l l Förmyndare för sin Moder, Enkan Elna
Persdotter, warder härmed kungjordt, likmätigt Författningarne. Hammenhög d.
12 April 1831.

Genom beslut d. 9 dennes, har Ingelstads Häradsrätt förordnat Åboen Jöns
Persson i Glimminge, t i l l Förmyndare för Enkan Karna Olsdotter i Norra Qwer-
restad; hwilket härmed kungöres. Hammenhög d. 13 Apri l 1831.

De, som weta sig wara skyldige eller, hafwa att fordra hos afl. Studeranden i
Upsala, Emmerich Steen, behagade, i ansande t i l l förestäende Bouppteckning, sådant
tillkannagifwa hos Hr Stadsfiscalen Lutkeman i Westerwik, inom d. 4 instund. Junii.

De, som hafwa skulder till KrigsCasseuren, Hr Assessoren S . H. Brattströms
och dess Frus Concursmassa, antingen i följd af lån eller andra förhallanden erin-
ras, att, så framt de willa undwika lagsökning, ofördröjligen sina skulder liqvidera,
genom insättning af skuldebeloppet i Rikets Ständers Bank å ÖfwerStåthällare-
Embetets Cancellies räkning, för Brattströmska Concursmassan, samt Banco-
Attestens öfwerlenmande t i l l Kongl. KrigsCollegii AdrocatsiscatsEmbete, som deremot
återställer den genom insättningen infriade Revets, eller för annan sålunda godt-
gjord skuld aflemnar Massans Gode Mäns qvitto för betalningen. Stockholm å
Kongl. KrigsCollegii AdvocatFiscalsContor den 21 Maj 1831.

Nicolas Lindberg.

Hrr Borgenärer uti Slagtaren Eric Gustaf Grandins Concurs behagade sam-
manträda å Källaren Victoria wid Norrlandsgatan, i dag Torsdag d. 26 Maj, kl. 5
c. m., för att erhålla utdelning, granska Curatel-räkmngen och meddela Curato-
rerne decharge.

Samtlige Fordringsägare uti Tracteuren wid Werka Wärdshus Nils Ekmans
gäldbundna Bo anmodas att sig derstädes infinna, Fredagen d. 27 dennes, kl. 1 på
dagen, för att afgöra särskilda, Concursmassan rörande, angelägenheter, äfwensom
wäljande af annan God Man. Om Concurslagens föreskrift för uteblifwande erin-
ras. Skogby d. 18 Maj 1831. N . E . Zetterman,

God Man.
Hrr Borgenärer uti Enkefru Johanna Margareta Westius, född Forssmän,

Concurs behagade sammanträda å Källaren Mäster Anders å Kungsholmen, Lörda-
gen d. 28 i denna månad, kl. 4 c. m., för att lemna de tillförordnade Gode Män-
nen instruction samt öfwerlägga och besluta om underhäll för Cessinonssökanden, med
flera Concursmassan rörande angelägenheter. Frånwarande Borgenärer så, enligt
Concurslagen, åtnöjas med de närwarandes beslut. Stockholin d. 19 Maj 1831.

Gode Män. ..
Hrr Borgenärer uti Hr A . H. Gebers Concursmassa, jemte Gäldenären, an-

modas sammanträda hos undertecknad Syssloman, Tildagen den 31 dennes, kl. 4 ,e.
m., för att öfwerlägga och, besluta om flera Mässans angelägenheter, äfwensom om
försäljning af dess osäkra fördringar; och gäller-Concurslagens föreskrift till efterrät-
telsetfcr uicblif^wde Fördringsägare. Göteborg d. 7Maj 1831. W. A. Lerii.

Hrr Creditorer i Handlanden I . P. Peterssons. Concurs behagade enhällige
sammanträda å Motala Gästgifwaregård., Onsdagen den 1 Junii, kl. 10 f. m., för
att afgöra, huruwida accord kan medgifwas Cessionamen; äfwensom meddela under-
tecknad nödiga foreskrifter. Frånwarande Creditörer erinras, enligt Concurslagen.

on de närwarandes beslutande-rätt. Motala d. 1 Maj 1831. God Man.
Hrr Fordringsägare uti Translatorn S . M . Hilleströms Concursmassa, jemte

Gäldellären, kallas ti l l sammanträde hos undertecknad, ena Sysslomannen, Torsde-
gen b. 2 nästk. Junii, kl. 4 . c. m.för att om Boets tillstånd erhålla kännedom och
besluta om försallning af osakra fordringar; och erluras, att hwad närwarande Feb-
dringsägare laligen, tillgöra, äfwen gäller för de frånwarande. Göteborg den. 7
Maj, 1831. L. Nordstrom.

Hrr Fordringsägare uti Skomakaremästaren E. Frennings Concursmassa kallas
t i l l sammanträde hos undertecknad. Tisdagen d. 7 näsik. Junii, kl. 3 e. m., för att
rådgöra och besluta om Massans flera angelägenheter. De ukeblifwande Fordningsta-
gare erinras om hwad Concurslagen i thyfäl l stadgar. Göteborg d. ? Maj 1831

L. Nordström.
God Man

Sämtlige Hrr Fördringsagare uti Handlanden J. Byländers, Handelsbetjen-
terrif L. Bolanlers tch W. Söderströms gemensamnia Concurs ermras härigellom,
att Matans osäkra sordringar H Ridhuset härMes komma att försäljas Mlndagen
d. 13 inslund. Junii, kl. 12 pH dagen. Ulricehamn d. i « W.i! l 83 l .

Sw. Kjöllerström. A. Lundgren.
A l . LandtJägmästaren E. W. Segerdahls Creditorer kallas cill ftminautcäde

ä Ulricehamns Stads Gästgifwaregård, den 22 nästk. Juni , , kl. 10 f. m . , för att
zraussa Sysslomanna-redogörelsen, bestämma widare ätgärdcr, i afseende p3 oindrlft
ua fordringar, jemte Curatels-arfwode m. m. De ftänwamndc f i öiniias Mld ti l l-
städeskomnes bestut. önnarp d. 16 Maj 1831. A. V . Scgewahl,

Syssloman.

Til l salu finnes:
Hos be fleste Bokhandlare salies: Husfriden. «Ln spegel för gifta ock o-

gifta a' bäda könen. Med poetiska ornamenter och ^n stor tnssa, flr.'ställande en
gammal Mans syselsättning hos si» unga Fru. Med colorerad Planche 32 g , o-
eolor. ?4 s. B:m.

His de fieste Bokhandlare: Ny Rcelhal-ra ofwer Swea ock cöor» Rite»,
stm drriemte uv^lager bclägoihetcn af K u n M i r l , n , Herrgärdar, Grnslvor, Bruk,
Wasngilar, Manufacturier, Helsobrunnar, historiskt märkwärdiga Or!?r, Canal-
siräckninciar m. m.; sammandragen cch ar^veral, af E. Nkerlaiid; mrd Bessrisuing,
pH Swensta eller Fransta spräken, 1 R:dr; utan Beskrifning 32 si. B:s?.

Nyare Geographiskt Bibloitek för Ungdom, eller. Samling af interessanta
Resbeskrifningar, till den uppwerande ungdömens nvua ich note af F. H, Campe
öfwers., 3:e Delen, med elt Kisparstick; innehällande: Resor t i l l Sstindien och
Diamcni lgrmworna i Golsonda; säljes haft. a 32 si- B:co He3, dr sieste P?k^
hHudlare i Stockholm cch BokhandelsCommissionairer i Landsorterna, samt H (?l-
mens a Granbergs Botryckeri wid Österlånggatan. Första och 2:a Deun r:st>>'.-
, R:dr 8 si. B-.co.

Gärden N:° 146 uti Södra Qwarteret i Wcsterös Stad, be:»'en loid sin och
Stora Gatan, med Hopggnader af sä wäl Sten-, Träd- som Koröwirkshus, jemte
ett n-llsiandisst Iorentarium af alla tcr en större Tobaksfabrik bchMiga lil!b?bor af
Kösna, Bre«ar, Snusqwarn, Karfmachiner, Walswerk, Cardussormar m. m. När-
>!»,ire underrättelse om pris och betaluingsniillor lmmes ä Hrr Grave Hiilphers "
Comp:s Coulor; äswensom, i brist as Köpare, anbud s arrende pä ficra är cm?t!c>.
l!.i«; warande Tobaksfabriken ledig att tillträda d. < nästk. I u n i l och Gärden I M
cch dallct d. l instund. Oct. detta är. Westeräs d. ,8 April l 8 3 l .

Wesserls TobaksfobriksBolag.
En wacker och wäl byggd LandtEgendom, belägen en mil frän Örebro Stad, w>3 all-

Manna landswägen mellan nämnde Stad och Norrköping, finnes ti l l salu, Deima
Egendom består af ett helt Hemman i Jord med 17 tirs örligt- utsäde, Ong, ftm
gifwer omkring 130 lass Hö, fn ffattlagd Tu l lmjö lMrn med 3:i'.e par Stenar, ft,n
gifwer i arrende 80 t:r Säd och deöutom förmäler tullsritt 300 t:r, rättighet t!U ,
Säganläggning, hwartill srrmonligt tillfälle giswes, samt ett renderande Wärdshus
m. m. Beskrifning och wid.,re underrättelse erhålles af Kamrcraren Johan Peter
Kuhlman, i Stockolm.

En Egendom, med wacker belägenhet och Åbyggnad M Ständspersoiicr, <̂  mil
land-- och sjöwäg från Stockholm, med bördig Jord, Skog, egna Arbetare cch flera
Wattenwerk, finnes til l salu Underrättelse fäs i ÄlvddkraMhandlaren Ljungawises
Bod, hörnet ai Herns och RepstagareMorna.

Ett mindre Cätcri, mco utwald local nära Hufwudstaden, god Ht^r, H'!g,
Bete, Fiske, wäl byggdt, fälles med billigaste wilkor. Adrctz erhalleS Kramhand-
laren Berggren wid Drottninggatan.

Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckeriet.
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