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e tegenwoordige flaat.en behoefte der Fabrieken en Trafieken binet Rijk, niet met die .volledigheid bekend zijnde, die allezins
ccht zoude worden tot de inflandhouding, verbetering en bevorg van derzelver bloei en welvaart, hebben wij, op aanfchrijving van
-,;-den Minister van binnenlandfche zaken, het nodig geoordeeld,
einde tot die - volledige kennis zoo veel mogelijk te geraken, om
•411een van de foort, aard, en het aantal der Fabrieken en Trafie4ie zich binnen deze Provincie bevinden, maar ook.van derzelver
rieden toeftand onderrigt te worden, ten einde door de onderlinge
ergelijking van derzelver vorigen flut met de tegenwoordige gefteldheid
kuMien opmaken, welke middelen bij de hand zouden behoren geten- :te Avorden, om het in den aanvang dezes ontwikkelde oog'Itop :de meest gepaste en doelmatige wijze te bereiken.
.vi hebben tot dat einde eene Tabel doen fo rme eren , waarbij
ige .2.vraagpunten zijn . opgegeven,: met bijvoeging van eene lijst
zoodanige bedrijven, welke voor Fabrieken en Trafieken kunnen
b9uden worden, en althans onder die takken van huishoudelijke nijeri;eid behoren
omtrend welker toeftand dienstig zal zijn, dat het
wto.;(‘ .• - .
vernenaent zoo volledig mogelijk werde ingelicht; terwijl bij al.
ene enkele Fabriek, daarop niet mogt zijn vermeld, wij veilig
\\v,
fl
erthrouven; .dat .uit bezef van de aangelegenheid daarvan,
teren ..Burgemeesteren deze ook op de door hun inteleveren Parti^ :1:10aellem
.
. hunner
. . _ . gemeenten, behoorlijk zullen brengen.
44-kWirineenen ons te mogen vleijen, dat de plaatfelijke autoriteiten
`Iran het gewigt dezer flatistieke renfeignementen overtuigd, geene
volledige berigten zullen rnededeelen, maar zich veeleer beijveren
cm overteleggen, volledige refultaten , gegrond op zoodanige befchei

den, waardoor zij van haare. zijde ter bereiking van het voorgel
oogrne)k , allezms zullen kunnen bevorderlijk -zijn.

•
Thans blijft nog °Vert het tijdftip der formatie van de intez(

ne Tabellen te bepalen, dat tijdftip door Z. E. den Ministe•r
binnenlandfche zaken op den eersten Augustus 11. , vastgefteld gem
zijnde, zullen de plaatfelijke befturen bij de invulling van derzelv(
fpective Tabellen daarop bijzonder. -.aandagtig dienen- te zijn ,- ten
efrecte , dat daartoe; alvorens behoorlijk .opgenomen :worde de ftaat
Fabrieken: enIarafiekeq;,:zboeianig.Ild .ziCh-die op den eersten Aug
11,:-.werkelik bevond..
, De • uit - 4e,:•partiéélé 400r
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oorderzelver gemeente ingevuld

gemeene abe, -gullerrwij:aoodra doenlijk ,immers. Voor den -1:7
toberi: aanft-aande_.. Van -. 'rlezelve ' verzoeken te • ontfangen waarbij
uni ani -tiet .-weinig,
. aangenaam zal. zijd van uwe:-zijde
zoodanige - fiatistieke renfeignementen. en inlichténde" aanmerkingen
eni .her,Fabrielc--J wezen van derzelver. gemeente te. erlangen:,
meet gefchikt -zullen kunnen zijn, om ons daarrnede• in derzelver

heden _omvang; op. - de best mogelijke wijze .bekend .ie maken,.
aanwijzing -der maatregeIén , die naar het oordeel van. UEd..--,ze

behoren bij de. hand genomen te» worden, om, deze belangrijke

dèt Huishoudkundige - nijverheid,. binnen deze Provincie, op -dem(
goelmatige:Wijze, zoo:veel...mogelijk bevorderlijk .te .zijn..•
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