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WEENEN den 18 December. Het om-
standig bericht weegens dc overgaaf der
Italiaanfche Grensveüing C'oni, met eene
Lyd der Krygsgevaugenen, dcrArtillery,

Munitie enz., in die Plaats gevonden , en eene By-
laag by onze Hof-Courant van heden medegedeeld ,
yrordt op de volgende wys geëindigd: ~ Devvyl nu
dc Armee, na een zo langen en bezwaarlyken Veld-
tocht , eenige tuft en verkwikking behoeft, zoo is
bedoten, dezelve in de Winterkwartiercn te laaieH
trekken."

De gerugten van eenen fpoedigerr Vreede, welke
ook hier, feedert eenigen tyd, doch waarfchynlyk
meer uit Fiuancie-Specalatie , om deopenbaare Pond-
fen te doen ryzen, dan op zekere gronden verfpreid
waren, zyn nu bykans gantlclilyk weder verdweenen.
De Krygstoerudiugcn gaan op nieuw derker eu ieve-
riger voort; en tot goédmaking derdaartoe vcieil'ch-
te groote Uitgiften, is bereids, in plaats van de an?
ders gebruiklyke Krygsfchattmgen, eene nieuwenaar
elks inkomden geëvenredigde Belading uitgefchreven
die in verfcheidene Klasfen verdeeld is. De by de
Armee werklyk aangedelde Militaire Perfooncn beta-
len van ban Gagie niets, maar, indien zy, buiten
die,, Jaarlykfche inkomden bebben, moeten zy het
bepaalde per Cent daar van opbrengen. Voorts is
van deeze belading niemand uitgezonderd, moeten-
de zelfs de Diendboden naar rato van hunnenLoon,
iets in deeze Schatting betaaien.

De jonglte Brieven uit Venetië behelzen, dat de
Kardinaal Archetti , van Brescia geboortig, en ge-
weezen Legaat te Bologna, tot nog toe de meede
Hemmen tot de Pauslyke waardigheid had.

WEENEN den 20 December. Onderde aanmer-
kelyke voorbeelden van vruchtbaarheid , verdient
kyzonder vermeld te worden, dat vande Vrouw van
een Smit, die hier in het Arfcna.l werkt, welke 19
Zoonen en 11 Dochters gehad heeft; en (het geen
nog zeldzamer is) alle deeze Kinderen zyn met hunne
Ouders nog in Lee ven. Negen van de Zoonen die-
nen in de Keizerlyke Armee als Soldaat, en hebben
den Veldtocht van Italië met lof bygewonnd.

Menberekent het aantal der Manfchappen van de
nieuwe Recruteering inde Erflanden op 120,000.

FRANKFORT den 23 December. De Armie
van den Aartshertog Karel is, uit hoorde van het
gcllrenge Winterfaizoeu in Cantoiinceringskwarticren
getrokken; doch alle dc Troupen liggen in zulk een
naauKi-en omtrek by clkandci*, dat zy'des noods we-
der fpoedij in hunne vorige pooien kunnen zyn.—

Het Hoofdkwartier blyft te Donaueefchingen en liet
Corps van den Generaal Starrey 'm de llreekcnvan
Bruchfal. — Bchalven eenige Gevegten raet de Voor-
podenby Schlingen en Rothweil, is er verder niets'voorgevallen. Volgens berigten uit Straatsburg zou-,
den de Franfchen vau Kehl zich weder liebl.cn uit-
gebreid tot Sundhciin , na dat zy de Keizerlyken van
daar hadden verdreven; ook was de Generaal Ba--
ragiiay d'Hilliers, met zyn Hoofdkwartier den 20

in "straatsburg aangekomen en de Franlcbe.Troupen'
betrokken de Winterkwartieren. (

PARYS den 28 December. De nieuwe orde van
zaken is nu geheel in werking, ende verfchillende
magten hebben hunne pollen aanvaard.

Dc eerlt» Conful, Buonaparte, heeft, in het Na-
tionaal huis der Invalides, een kamer doen gerued
maken; ten einde aldaar de Soldaten, welken in
Egypte blind zyn geworden, te doen verzorgen ; heb-
bende de zeer bekwame Oogmeeiter, Forenze, het
opzigt hier over gekregen.

Wyders zyn er door hem drie Proclamatien uitge-
vaardigd: de eeifte daar van is gericht aan hetFran-i
febe Volk enbebellt hoofdzaaklykeene kennisgeving,,
dat zy, die thans het hoogde Bewind in Frankryk
hebben aangenomen, tot een regel van hun gedrag
hebben gedeld het handhaven van orde, rechtvaar-
digheid en gematigheid, zonder welken geen volk be-
llaankan; terwyl daardoor de Republyk bemind by
derzelver Ixwoueis, en voorde buitenlanders of vy-
auden geducht zal zyn.

De Tweede Proclamatie luidt aan de Inwoners
van St. Domingo, waatby aan hun bcrigt word ge-
geven van de invoering dezer Conititutie; als mede,
dat et nieuwe wetten voor hïtbeduur der Colonicn
zullen worden gemaakt, by welken aan hun verze-_
kerd wordt dat de geheiligde beginfels van vryheid"
en gclykheid voor de Zwarte 1 nimmer eenigen in-
breuk of bepalingen zullen ondergaan, en alle bun-1
ne rechten worden erkend.

In de derde Proclamatie worden de Soldaten der
Republyk op bet ernftigfte aangemaand om Hand-"
viltig by hunne Vaandels te blyven; belovende Buo-
naparte dat hy zich , wanneer het nood is , weder
aan derzelver fpitfe zal (tellen. Hy befchuldigtj, aar'
in verfcheiden Corplcn, die hunne politien verlaten.,
hebben, alleen om dat de tiitdec'.ingen aan hun met-i
geregeld gedaan zyn , hen tot voorbeeld Hellende an-:
dere Brigades, die uiet hem in Egypten geweellzyn,;
zonder Brood of Water, in het midden van een
Zandwoeftyn, en mets etende dan het Vlecl'cli van
Paarden en Muilezels, en dan nog uitriepen: Ue
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'««.ren geplaatfl, als Emipranten zullen worden be-
handeld, indien zy op het Grondgebied vande Re-
publyk komen.

De Staatsraad heeft bedid , dat de gewezen Ede-
len of Hlosdverw.il,ten van Geëmigreerde allen be-
noembaar zyn tot publyke Ampten en Poften ; —zynde de vorige Wetten., door een zwak.Beltuur,
;gemaakt, door de Cfndttuiie verveen.

~ Wat 'er van Vreede te hopen, van het voortzet-
ten van Oorlog te wachten zy , is ons onhewud ;^
„maar de Mesf'ager des Relations Extérieures vcr-
„told heden, dat Buene.paitc\isx. gegeven heeft tot„ het toebereiden van een Feelt', dat eoo,cco Frai es.„ koften zal, en den luider van die van Lodowyk
■„X;!V herneesnén. De aanneemer, aan den Dag-
„bladlcbryver, zoo hy zegt, bekend, zoude drie

r„maanden tot den toedel gevraagd bebben. Men,„ maakt daar uit op, voegt hy daar by , dat wy bin-
'., net»dien tyd Vredehebbcivzullen., want het jsontuo-

"„ gelyk om "bet aan een ander onderwerp te wyten.", BRUSSEL den 29 December. Van tyd tot tyd
trekken _.eer veele Troupen uitde vereenigde Depar-
tementen , gtIvk ook uit de nabuuiigeVeilingen Trier,
Luxemburg , Tbionviileen Metznaarde boven Rtiyß.
Men belluit daar uit, dat 'er een Winter-Coaipague
zal gehouden werden, De konifl der Generaals Mo-
reau, Defalles en Macdonald aan denRbyn zal htt
begin daar van bell.Her..

Volgens orders vanden Minider van Oorlog, moe-
ten alle de vafte. Plaatzen, als Mentz, Ehrenbreit-
fltin, Uulfeldorix, Gulik, Misdrit-it Venioo en Lu-
xemburg, voor het aanltaande Voorjaar , compleet
van Levensmiddelen en .Munitie voorzien zyn. Ten
dien ciride.zuilen de nodig? Artikelen daar toe in re-
quifitic gelteld worden.

Bykans allede Troupen, dit in Franfch -Vlaan-
deren , Artois en Picardie inGuarnifoen ware» , moe,-
ten van daarnaar de Vcndée en de Wcftlyke Depar-
tementen marcheeren , alwaar de tl egecring eene Her.
ke, Arme'fi. doet. fainentrekkes, oin.de ruft aUUar te.
herdeden.,

DEN HAAG den 2 January. In de Zitting der
Eerde Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam
van heden, is onder anderen geleezen, eene Mi__ive
van het Uitvoerend Bewind, daarby kennis gevende,
dat de Veeziekte zich mede te Heeswyk inde.Meye-
ry van den Bosch reeds vry geducht beeft geopen-
baard , dragende, het gemelde Bewind tevens eenige
middelen voor, tot Ituitiugdiet geduchte befmetiiiig.
En is deeze Misfive gelteld in handen eener perlóne-
le Coiiimiiilie, om der Vergadering daarop ten fpoe-
Jigden te dienen van conlideratien en advis*

Is .ter Vergadering ingekomen, eene Misfive van
bet Hof .van Juditie ever de.,voormaalig'e Gewctten
flollaod en Zeeland,. houdende ingevolge de aanleiiry-
ving deezer Kamer van den 24 December 1. 1., be-
richt en cotilideratien, relatief de drie Peifbtmen, te.
'enwcjkp. uit hoofde.van .poliiicqae wenbedryven
jf misdaden tegen den daat, «enige crimineele von:
nislen /yrt.gell^gcn, wajir vaa de executie by De-
creet van.het VertegenwootdigeiidL igchaam van den
;:.December !. 1- proyilioncel is opgelchQK» waarop
na deliberatien is goedgevonden, deeze Misliue met
de Bylagcn ongeleezen te Hellen in banden van de
Burgers Huber, Lccma„s , Appellat ,_ van Benr,e-
kom en Werner, om confldcr..tienen advis; zullen-
de vooraf deeze Stukken worden gedrukt en aan de
Leden gediftribucetd.

De Burger Ótto, Chargé d'Affiires van de Fran-
fche Ripubliek aan het Hof van Uerlyn, is hier in
hit begin van deeze week aangekomenj by is iv bet
>I<K'4 yan ggg Öa»£_B«B Et&.jiur Ifhypildj vy^sK

oogmerken ryner k»mft"ï3 tot hiertoe «fel- wel ret*
zeken te zeggen ; fommigen raecKcn, dat hy hierna-dere inHrudien van Szyn Gouvernement» voor eens.-
verdere belfeainnng.;afwaeht.

Thans weet men met zekerheid, dat de Fe.infeh«'
Generaal Augsreau, den Oeneiaal Brttne, als Op-,
perbeveihebber over he" niche Leger in hst Si-taafsch Gemeenebeft zal opvolgen».

AMSTERDAM den 2 January. Het getal riet. I
Overledenen in bet Jaar 1799 is geweeft 7177, en dat 'van het vooigaande Jaar 6406, das 771.meer dan I
in het Jaar 1798.Gednurende het Jaar 1799 zyn van de Puije vanhet Huis der Gemeente, alhier, geproclameerd i3gö
Paaren. ■ t>.

In de Gereformeerde Kerken deezer Stad zyn ge-doopt 1651 Jengers en 1667 Meisjes (waar onder
begrepen zyr."-2_,j*-!ar. Tweelingen cn c"én Drieii:'^)en 3 Bejaarden. Dus te famtn 3318 Kinderen.In de Lutberfche Gemeente, toegedaan de Onver-
anderde. Augsiwrgfche frelydenis, zyn garouwd 206Paaren, en gedoopt 482 fongers cn 512 Meisjes,
waar,onder, 12paar.Tweelingen. Dus te famen 944 I
Kinderen.

In de HerfteldeLntherfche Gemeente zy&getrouwd
100 Paaren, en gedoopt 178 Jongens en 150 Meisjes
Te linnen 328 Kinderen.

Deihalven is het getal der gedoopte Kinderen ia
deeze. drie Gemeenten 4590..

Den jo December is in Texel niets binnen ge*,
komen De wind N. Ouft. Texel.vol. Ys. ,

Uitgezeild H. Ruyter,,naar Surinamen. ,
Den 3ifteB dito niets gepasfeerd. De wind N..

Ooft» Texel vol Ys.
Met Brieven van Elfeneur, in dato 32 December,,

word het.voïgsnde gemeld, Schipper J«han Giefe,
van Stcttyn na Bourdeaüx" gedestilleerd , .uit deSond
gezeild, is, in het Kattegat, door het Ys zwaar be» 'lemnierd geweest en weder te rug gekeerd, en in de ■..';
Haven van Nivaar .binnen geloopen; Schipper J.H,
Groninger, met. Lynzaad., van Windau na .Br'emea
beftemdj.is mede ia het Kattegat, tot by Noiwig fcbeneden van de Zeelaiidfche. Kust aan den grunti
gedreven ; men hoopte het Schip in behouden Haven-
te brengen. Op gemeldeKust zon één'Jagtgeflrani '(.Hel Vervolg op de kant,yan deezePeg.) .
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GELTKII E I D, VR TH EI D.
ADVERTENTIE.

Dg AGENT vam FINANTIEN der BATAAF»
SCHE.REPUBLIEK, in aanmeikinggenomen

hebbende, dat oy het 248de Artikel van de Staats-
regeling des Bataalfchen Volks ■is . bepaald , „ ,lat„ de Geïmresfeerden by en de Houders van Actieo I„ in de gewezene Ooit Inductie Compagnie, door-„ de Natie , by wyze var, afkoop, Zullen worden,„ f'chadeloQS geftelo," tcycus en dat hy, onder an-
deren, by het 27de Artikel zyner in_truétie, is ge.
lalt, „ om het Uitvoerend Bewind in ftaat te lteU„ len, om, nopens ue,. gefclnktlte wyze en nndde»„ len, waarop en door weiken deeze. Ichadelocs»„. (telling zal kunnen, geleideden , ecu Ontweip aan„ hef Vertcgenv-Oiirdigfi d L'gchaani vooncdiaage. ï„ onder uftdruklyke bepaating echter, dat hy ten-
,> deezen aanzien geen Vooiilc) z 1 vermoogen ie

~ doen, dan na oa-rop de confideiaiien van Gcïr.»„ tresfe^iden, of G,committeerden, uk dezelve* , te~ hebben ingenomen," — en wenfebende zien in
flait gefield te zien, om aan de hem opgelegde ver..glichting te kunnen *_ldocn, roept, by deeze, .Me
*>.UV.AM. «iS Atfjjea OV.j OS» Zich PfiWecii.- - - v iaat



GELTKIIEID, VRTII E I D.
ADVERTENTIE.

DE AGENT van FINANTIEN lU.R.BATAAF-
SGHE REPUCLIEK. bericht zyne Medebur-

geren, dat doar he;, de Hoodige orders zyn ge.leld,
dat, overeenkoml-ig Art. 104. Tit. 6 der A'3e v.m
Staatsregeling, de Coupons , by deverwisfelde Na-
TioNA.VLi- Schuldbrieven reeds afgegeven of nog
aftegeevcn, na den vetfchyn.'ag derzelven^ mids
in dorfo door den Houder getekend, by alle Ont-
vangers , Colleifteurs , Gaarders, Schatbcurders , enin het gdieraul by alle zodanige l'erfoonen, welken,
onder bun resiort, raet de invordering van des Ge-
reeenen Lands Lallen en Impolltien, hoe ooi; ge-
naamd, zyn gechargeerd, in ALLB betaalin6£N
üullen worden aangenemen.. In den Haag, deu 4den January 180a.

Het Zesde Jaar der Bataaffche Vryheid* .Ter Ordonnantie van voornoemden Agent,
T. C. DB HORDES.

T~YE COMMISSIE tot BE ADMINISTRATIEJL/ derTINANTIEN in hei- voormalig Ga-
west FRIESLAND, refideerende te Leeuwarden,adverteerdt by deezen, dat zy tet het afgeeven vanaodai.ige Effecten, als by haar ter Converlie in daMaand November des gepasfeerden Jaars zyn gepne-fenteerd , tegens overgaaveder gepasfeerde Renvcr-

K\en', Vacêefên «al gtimmnis doez* Miand, dei
Dingsdags, Woensdags, Donderdags en Vrydags,
van 10 toi 12 uuren, en des Vrydags 's nademid-
dags van 3 tot 5 uur.

Leeuwarden den 7 January 1800.
Ter Ordonnantie van de Commisfie voorn. ,

W. O. RUIT IN GA.
——^———-^ - i il -, r, n i i

* riüBEN MOROEN ONGEVEER QUARTIER OVER
4 uuren, verloitc myne Echtgenoote van eenwelge-
fchaapea ZuON; dit itrckt Familie en Bekenden tot
nariai.

Exmorra J. Ph. WASSENAAR.
den 2..Jauuary 1800.-

-* IiEUEN IS ONZE WAAROE VaDER JOHAN-
NES MENSINGA, Predikant op de Meeden, na
een laugduurige Zukkelinge, tot onze bittere droef-
heid, in den Ouderdom van byna7s Jaaren zagtclyk
geruft. Een Man die om zyn uitneemend Cbaracter
van eik verdiend betreurt te worden: het Mensdom
verlieit in hem haren Vriend, het Vaderland zynen
betninnaar, de Kerke een vuurige Verkondiger des
Euangeliums, en wy een zorgdragende Vader; waar
van wy door deezen aan Vrienden en Bekenden ken-
nisfe geever,.

Meeden G. M. E. MENSINGA.
den 28 December 1799. Uit aller Naam.

* Heden morgen trof my en myne vier
Kinderen een droevige dag, myn geliefde Ma» AU-
KE JANS van dk,r WERFF, wierd my in den
Ouderdom van 45 Jaarenen 4 Dagen , door den Dood
ontrukt; ik betreure met myne Kinderen dit verlies
grootelyks, en geeve hier van door deezen thans
gebtuikelyken weg.kennis aan Vrienden en Beken-
den, verzoeke van Brieven van-Rouwbeklag vei-
fchoond te mogen worden.

ANTJE REINDERS JELLEMA.
Wed. VAN OBR WER!-, .

SNEE k den 5 Junuary 1800.
» » Lj '* ITeden nademiddag ongeveer drie uur,
Overleed na eene lange Zukkeling, aan de gevolgen
van een zeer erg Maag-ongemak, myn zeer waarde
Man F. van der FEEN, inden Ouderdom van47Jaaren. Hope my in deeze voor my eu myne Kin-
dereu gevoelige ilag te troofteii, en met vertrouwen
te geloven, dat den Alin.grigen zyne Ziele in bet.Zaiig Gewed der Onitcrllykheid zal hebben overgc-'
voerd ; waarom verzoeke van Condoleantie Br/even-,
verlch >ond te blyven..

LEEUrVARDiN - HENDRINA NORBRUD..
denz january i'öoor ffed. I van her Fekn 'DE RAAD der GEMEENTE van de STAD HARLINGEN, doet by deezen aan dc belangheb.'bende te weeten, dat Vr op MORGEN Donderdag den g januaiy 1800, 's voorderniddags ie 121■ lir prsecys, op het Huis der Gcmeen'.c gclot zal worden,-over het halve Accn.sfcn.ent wegens liet,aan-de.l van wyen MARYKE TJEERUS, in de Tomine der genegotieeide Gelden, tot -pbouwing dcrcKieuwc üeik aldaar-, waarvan de Intrcsfen op primo January-vericheenenzyn, zynde No.sin de3_eCusl'c..!

T_ ADVERTISSEMENT.Of nwichtdcr Deelnemers ia de ZILV£R-, GOUD- en JUWEELENLOTER Y'v.ll het Hooge- lzand dient, dat, u-rwyl dooiden nog aanhoodendea Vorlt, «ie uitgeftrekie Ccricspümlentie v'oorjab n g gellicijhi blyli, men in de noodzaaklykbeid gobragt is, om- dc Trekkinge der vyldc Clisfezolauate mo, icn-lhnken, tot dat de Correspondentie wedeioai 'zai geopend zyn, zynde nog lot die tvd voor 11
deze Clisle Loten i 4 Gulden te bekomen. /r\E Piocureur C. van der LET, zal op Ma.ndagen den 13 en ao Junuary 180a, telkens's Avonds'

t ?. l!'.'r ' I>y iie Verlu)g'"B «" Finale.Pal_ii.lag, Ri 't Oud __Ja_.w_.uis opCamllrabiiurenoudeiLeeu.wurden, Veikoopen:
aJ' 7 ' I**2 r __iraé "UIZINCE-cn JENEVERSTOOKERY ,op de Thuinen onder voorfz. Stad.,oour tagp* HeslingMCum uxore gtbruikt geweeft, We ar op geboden is 1345 Car. Gls.—f 1! t_f" HUIZINGE cum annexis ,in de Reigetllraat tujfclicn .ie Wa_ze en de Wirduaerpoort -t«

ui i- ,ï ', r lihanr.es Kruycr bewoonn. Waarop geboden is 400 Car. Gis._________ii^___i______________________________^^ I eoliuU! dya f.yijêtj
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la» den VyHen ?.f.art eerftkomcmlcn', het zy m
Peiiboii, bet zy door Gemagdgdenj alhier in den
Haag, oo eene nader te bepaale,, plaats, by elkaa-
deren re Yf!voegen,, ten einde, by demming naar
aanleiding eener nrogrcsfive berekeuing van liet Oud
Gapltaii! op elks „Han Ita-mde, te proeedeeren toe
de verkiezing van Gecommitteerden u,t hun midden,
gequalificeerd, om, uit hunnen -naam, nief alleenlyk
aan voornoemden Agent de vercifebte conl.detatiën
te fuppediteeren, e.i met hem de ter deezer zaake
noodige confercntien te houden; maar ook om met
denzelven het Phn van Afdoening, het welk daar
van het rcl'ultaat zal'zyn, fi.aalyk vadteftellen.

Zulle idè ten .anzicn van bevenged.ichte Stemming
de ablente Houders gerekend worden als toeteltem-
men in dat geene, het welk door-de meerderheid der
tegenwoordig zynde zal bedotep worden.

Nog noodigt gemelde Agent alle de voornoemde
Houders uit, om-hem, ten voorfchreven dage, alle
zodanige Memorien, Voordellen en Adresfen , in
gefchrifte, oveneleveren, als zy, ter bevordering
hunner belangen indeeze, voegfaam zullen oordeeien.

In den Haag, den 2o(len December i~99-
Hei Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid

Ter Ordonnantie van voornoemden Agent,
T. C. de B O R B E S.
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T\E Notaris S. VISSER, zal op HEftEN Woensdag den 8 Tanuary iSoo, ten 5 uuren 'savondi .L/ ton liiiize vui de Wed. Jan Uackjlra, Caltelc.iske in de Herberg liciithcm te Harlingen, by de
Eerde Zitdag publicq by SoykgeM Verkopen i

Ecu ftaye en voor weinige Jaaren modern betimmerde HUIZINGE cum annexis, ftaande in de
Bildflraat op de hoek van dc Droogllraat binnen Harlingen, door de oid Vrocdlclmp Rein ti.Mer, met
'er Dood ontruimd en nagelaten.

11. EenSMEEDERY en PAKHUIS cum annexis , zeer ruim en tot deeze Affaire uitmuntend ge-
fchikt, 't welke daarin ookveele Jaaren door wylen. den old Vroedfchap Rein 11. Faber als Eigenaar is
gtëxerceerd, ftaande l.i dc Droogtiraat ter zyden van het naalivoorgaairde I'crcheel; alles breeder by
Billetten gespecificeerd.

NB. Be Koper zal verpligt weezen om alle Geieedfchappcn en Materialen, waar onder 't gemaakt en
ongemaakt Yzer en Steenkolen, by dit tweede Peicheel zyuJe, op onparuydige Tauxaüe, van deskundi-
gen te ontvangen en overte.ieeu.en. .
ALle de geene welke iets te Prstendecren hebben of Verlchuldigd zyn, aan de nagelaten BOE BEL

van wylen Rein 11. Faber, in Leeven Mr. Yzerl'mid te Harimgt.i, gelieven daar van open aanga-
ve ts doen aan de Netaris S. Visfer te Harlingen, uitteilyk voor udo February i"oo; ymand geneegen
zynde uit de hand te Koopen een STOOKERS-SLANG, kan zig adresfeeren by dc Notaris S. Visfer
te' Harlingen, die in alle billykheid wil handelen.

DR. C. SCHULTZ, en Procureur T. I.AVIUS, zullen op Maandag den iq January 1800 te 5 uur
's Avonds pra_cys, ten huize van Fedde yan der Veen , Callelein in de Valk te Leeuwarden,

by den Finalen Palmllag Verkoopen :
I. Een wel ter Neeringftaande HUIZINGE , tusfclicnde Vismarkt en Mcelbrngge te Leeuwarden, by

Jac. Beekmans laatfl bewoond geweeft, met Plaats, Put e» Regenwater.bak cum annexis, op iino
May 1800 te aanvaarden. Waar op geboden is 1429 Goud Gis.

11. Een WOONINGE in de Poptaltecg agter de Groote Kerk aldaar, by Gerrit Ohhof wordesde
bewoond. Waar op geboden is 145 Goud Gls.

DR. C. SCHULTZ, zal op Maandag den 13 January 1800, by den Finaaien Palmllag, 'savonds te
5 uur, ten huize van N. Lourens, by het Raadhuis te Leeuwarden, Verkoopen:

Een wel ter Nectingftaande.HUlZlNGE, met een JENEVERSTOKERY, by de Meelbrugte Leeu-
warden, by W. Perfyn cum uxore als Eigenaars bewoond, vry van Grondpagt en op den 12 M«y 1800vry te aanvaarden. Waar 00 geboden is 1761 Goud Gls.

DR. SIMON COCQ, en de Notaris PETRUS WIERDSMA, zullen op Woensdag den igjanuary
1800, by de Finale Palmllag, 'snamiddags te éin uur, in het Heeren Logement te Harlingen, pu-

blicq prsfenteeren te Verkoopen ; navolgende VASTIGHEEDEN onder denDorpe Zurig, als.
I. Eene Zathe en Landen, met Huizinge, Schuure cum annexis, groot 100 Pondematen zo Bouw als

Greide, bezwaard met 37 Floreen, 1 Stuiver 4 Penningen. Waar op gebodci^is 4600 g..gls.
11. Een Dito, meede met Huizinge en Schuure, groot 365 Pondematen alle GrciJlanden, waar by

nog gevoegd worden 9 Pondematen Dito ,in de zogenaamde Zuriger Petten, groot ruim 42 Pondema-
ten , te zamen bezwaard met 6 Floreen, 23 Strs. zynde beide Plaatl'en by wylen Wyger Gerberrs
gebruikt geweeft. Waar op geboden "is 5300 g..gls.

111. Een Huizing: in de Buuren, by Gerrit Douwes'in Huur. Waar op geboden is 70 g..glt.
IV. Een Huis en Schuurtje aldaar.. Waar op geboden is 160 g..gls.
V. Twee Huisüeeden of een Tuintjemeede aldaar. Waar op geboden is 60 g..gls.
VI. Tien Pondematen Lands, bezwaard met 2 Flowen, 25 Strs. 8 Penn. Waar op geboden is 431

g..gls. 7 Strs. Deeze drie laatfte Percheelen l»y Syds Freerks iv Huur, — docb gelyk ook de overige,
op Petry en Mav 1800 vrv vat, Huuringe.

DR. W. J. HANEKUYE, zal op Woensdagen den 8 en 15 January 1800, telkens des Avonds te 5uuren, 'by de Verhogiuge en Finalen Palmllag, ten huize van den Caftelein 11. Winter, in 't Hee»ren Logement te Harlingen, Verkopen :
I. Eene HUIZINGE, ftaande aan de Noordkant van de Schritlén binnen de Stad Harlingen, door Ja-

cob Ternes Mr. Veiwcr en Glazemaker cumuxore, als Eigenaars bewoond. Waarop geb.is4ol Car. Gis.
11. Eene HUIZINGE aan de Spekmarkt aldaar, door Piebe Poft cum uxore als Huurders gebruikt,

voor 50 Gulden in het Jaar. Waar op geboden is 400 Car. Gls.
111. Eene HUIZINGE (DE MORGENSTER genaamd,) ftaande regens over de Spekmarkt aldaar,

by dc Wed. Sybren, Reitsma, in leven als Eigenaarlc bewoond, en onlangs met 'er Doad ontruimd. -^Waarop gebodenx is 150 Car. Gls. 15 Strs.
IV. Eene HUIZINGE , .taande in de Wceshuisftraat te Harlingen, door Schipper Mickiel Jans cum

uxore als Huurders bewoond, vooi 34 Gulden in het Jaar. Waar op geboden is 17Ö Car. Gls.
Kunnende alle Pcrcheelcu op May 1800 vryvan Huuringe worden uangevaard; b,edervolgen. Billetten.

DE Prucurcur B. FABER te Sneek, zal op Dingdugcn den 21 en 2'è January i_oa bydeßefcbryvin-
gee» Verhogiuge, en den 4 February by de Finale Palmllag, telkens 's nademiddags te 2 uur pra_.

eys, ten huize van Remie Remkes , Caftelein in het Wapen van Sneek teSneek , byStrykgeld Verkopen:
I. Eene geregte darde part over hoog en laig , in eene koliclyke ZATHE en LANDEN, inec de

HUIZINGE en SCHUU-il? cum annexis, UaanUe en geleegen aan de Sneeker Teekvaart onder den
Dorpe Scisrncgoutnm , in het geheel groot 74 Pondematcn, belaft met 36^ Floreen, wordende by Corne-
lis Bontjetr.a als Huurder bewoond, voor l_Bb Car. Gls. 'sjaarlyks, St. Peiry en May 1802 vry van
Huuringe.

11. Zcekere tien Pondematen GREIDLAND , over hoog en laag in een Zathe en Landen , niet de
HUIZINGE cum annexis, ftaande en geleegen in het ¥nga onder het behoor van Sneek , 111 hei geheel
greet 54 I'ondcmaien, belaft met 2 Floreen en 18 Stuivers Schattinge, wordende by Jelle Wybes alg
Huurder bewoond, voor 594 Car. Gls. boven de Lallen, St. Petry en May 1803 vryvan lluuriiige.

lil. De geregte helfte van een LOT, in het Couvert de Groene Dyk ondcrSneek , doe.dedit gedeel-
te Jaarlsks iii vryen Gelde te Huur tot St. Peiry ii.o4, eene Somma vau 32$ Car. Gls.; alles bieedeir
ii. de Billenen uitgedrukt.

ie Lewardep by de £ryca d. f&kW&RDA *op <% fifrg/-
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