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leder Burger mag zyne gevoelens uiten en verfprciden ,op zoodanige vvyze, als hy goedvind, des niet firydig met het oogmerk der Maat-fchappy. De vryheid der Drukpers is heilig, mids de Gefch.if.en met den naam van Uirgeever, Drukker ~f Schryver voor-
zien Zyn : deezen allen zy» , ten allen tyde , aanipraaklyk voor alle zodanige bed.yven , door middel der Drukpers * ten aan-

zien van afzonderlyke Perzoonen oï der gantlche iviaatichaptiy begaan, die door de Wet als misdaadig erkend zyn.
BU-.GEt.Lyi_E EN STAATKUNDIGE GRONDREGELS DER ACTE VAN STAATSREGELING ART. XVI.

TURKTEN.

CoNSTANTir.or-oI.EN den 20 Augustus. By het inmarchecren der Franfchen in Egypten \heeft de Generaal Buonaparte de volgende Proclamatie zo men wil in het Arabisch ;
uitgegeven: '.

In naam van den Genadigen en Barmhartigen GOD, de,
eenige en waare GOÜ alleen -1— dezelve heeft geer-in Zoon,
of Mede-helper in zyn Ryk.

Reeds 1-mg verlangde men naar het tegenwoo.dig oogenblik, het welk ter tugtiging der;
Bes van Egypten bellemi is. Deze, die uit het Gebergte van Georgië en Bazors afkomftig
zyn , waagden het, zo fchoon een Land ten verderve te doen fnellen; de Franfche Natie(
reeds lang te hoonen; dezelve met verlichting te behandelen, en derzelver Kooplieden op
allerleyc wyzen te drukken. Thans koomt Buor.aparte , volgens de grondbeginzclen der
Vryheid, Ge.eraal van het Fiansch Gemenebest. Hy bevindt zich hier. en de Al.m'-gti-
ge, de Heer van beide Werelden, heeft den ondergang van de heerfchappy der Beys
bezegeld.

Bewooneren van Egypten, wanneer de Beys U zeggen, dat de Franfchen gekomen zyn, "om uwenGodsdienst te verdelgen, is dit een openbaar bedrog. Gelooft hun niet. Ant-
woord in tegendeel deze Bedriegeren, dat zy alleen gekomen zyn ,om de Rechten der Ar-
men aan de handen der Tyrannen te ontwringen , en dat de Franfchen, veel meer, dan.
2y, het Opperwezen aanbidden, en den Propheet en zynen Heiligen Koran vereereu.

Alle Menfchen.zyn inde oogen Gods clkanderen gelyk. Alleen verftand, bekwaamheid
en kundigheden maken tusfehen dezelve eenigverfchil. Daar nu de Beys deze hoedanighc- 'den niet bezitten, hm kunnen zy dus waardig zyn, deze Landen te b.heerfchc ?

En cgter zyn zy de eenige Bezitter van verbaazend uitgeUrckte ftukken Gronds , fchoone
Slaavinncn, voortrelFelyke Paarden, pragtige Paleizen! Hebben zy hier op, eenij- uitilui-
tend recht van de-Godheid ontvangen? Zo dit het geval is , behooren zy h,et te toonen;
Want de Allerh'oogfte, die omtrent alle Mcnfchen rechtvaardig en barmhertig is, wil, dat
voortaan «eene Bewooneren van Egypten verhinderd worden, naar dé hoogfte Eerambten
te dingen, en tot de aaiizienelykfte waardigheden op te klimmen. De inrigtingen, welke
er weldra-door Lieden van vernuft, oKgemeene begaafdheden en fchranderheid zullen ge.
maakt worden, zullen geluk en eene algemcene veiligheid ten gevolge hebben. De dwin-

en der Beys-hebben Egypten verwoest, hoe voikrylc 'en wei bebouwd het ook te:
vooren wezen mogt. ..-_„, „,

De, Franfchen zyn ware Muflims Muzulmannen. Nog onlangs begaven zy
zich naar Romen, om aldaar den 3toel-des Paufen om te keeren, die de Christenen tegen
de Aanhangelingen van den Islam het waar geloof, of de leere van Mahomed . I
aanzette. Vervolgens namen zy hunnen weg Haar, en rigtten hunne pogingentegen MaJtha,.
en verdreven van daar de Ongcloovigen, die zich verbeelden, dat zy van God gefchapen
waren ,om de Muflims te beftryden. Door alle tyden heen waren de Franfchen deoprechte
Vrienden der Ottomanifche Keizers en Vyanden, hunner Vyanden," Dus moge dan het
Ryk des Sultans eeuwig duuren. Mogten daar tegen deBeys van Egypten, onze Vyanden,
2y, wier onvcrzadelykq hebzugt, ftceds ongehoorzaamheid en wederfpannigheid verwekte,,
in het ftof vertreden, en vernietigt worden.

Een goede boodfehap den Bewooneren van Egypten , die zich met ons vereenigen, gelyk
ook den genen, die in hunne Wooning blyven, eene volftrekte onzydigheid in het oog te
nouden, en wanneer zy ons gedrag met eigen oogen gezien hebben, zich zullen haasten,

'om zich te onderwerpen. Doch een veTfclitikkelyke dood den zodanigen, die voor de Beys
en tegen 01is' de: Wapenen opvatten. Er zal geen heil voor hun wezen, en geen fpoor van
hun* overig gelaten worden. ■■ %

Articul I. -Alle plaatzen en Dorpen, die tot op den afftand van dna uuren van den f
weg, dien het Franfche Leger nemen zal, afleggen, zullen verpligt zyn, eenén hunner

-aanzïenclykfte Inwoonere-i aan den Genetaal af te zenden, om te verklaaren, dat zy zich "onderwerpen, ehde Franfche Vlag,welke blaauw, wit en rowd is, willen uitfteken.
11. leder Dorp wiens luwoonercn zich tegen het Franfche Leger verzetten, zal in brand

Kcltokcn worden.
111. Elk Dorp', -het weik zich aan de Franfchen onderwerpt, zal, benevens de Franfche

-iisgelyks-.de Vlag der verheven Porie, haare Vrindin, wier duur eeuwig zy, uitfteken.
IV. Ds Scheiks I—— oudften der Gedachten, of Bevelhebbers —_ en de aanzienelykire

Liedenvan elke Stad en Dorp, moetende Goederen, HtiLzsn en Eff.-éien der Beys verzege--'
len ,en zorgen, dat er niet het geringde daar van verloren g*.

V De Scheiks, Kadi's en .mans Bevelhebbers, Richters en Priesters zullen,
<f-ctyk hï.in pligt dit van hun eischt, met hunne Ambtsverrigtingen voortgaan, gerust in
hunne Wooning blyven,- de gebeden, als naar gewoonte in de JVlusqueëii-cnBedehuizen
houden, en hunnen Godsdienst verrigten. Alle de Bewooneren van Egypten zullen bet
Opperwezen danken,, en openbaare gebeden voor de vernietiging der Beys inftellen.

Moge de tioogfte God den roem des Sultans, en der Osmannen eenen eeuwigen duur
fchénken- moge hy het Franfche Leger onderfteunen, den Maraalukken zynen toorn doen
ondervinden , 'en het lot der E gyptifchc Natie verheerelyken.

HELVETISCHEREPUBLIEK.

Zußicil êm 11 September. Brieven van Coire. Hoofdplaats der vcreenigde Graamvbun-
"ders, berigten ons, dat de oude Regeenngs-form aldaar herfteid is. Een Gefchrift, door
hun _clver in het licht gegeven, bevat de.volg_.de pasfagie: „ Wy moeten nok geenzints„ voironze achtenswaardige Raaden en Genieeotens verborgen houden', dat Zyne Exellen-
» tic den Baron van Cornlhal, Keizcrlyke en Koninglyke Afgezant by onze vrye Staatcn ,
"n ons met een be.oek vereerd , en van wegens zyne Keizcrlyke Majefteit, Alliantie en
-» Bcfclicrriilng aangeboden heeft, met verzekering van de ware onafhangelykheid der ver-
-v bondene Graauwb-inders, en haare Patriouifche Wetten te handhaven, enz." Dit Ge
f-hrift is j-eteekend doot de Hoofden der drie vereende Graauw-bunders , ééne Nationaale
Vergadering uiniuakende.

Arauw _*-_ i*s September. ,Het Bulletin officie! van het Zwirzcrfcbe Uitvoerend Bewind
geeft het volg.nde bengt cfcr la.atft. gebeui-temsfen in het Canton Underwald :

Men viü-iiam, oU acR "** «-._. dezer- opnieuwOproctigcbewegingen in het Di(.nc.SchwH_-
plaats hadden; dat het Vuil- in opftand was, en de lyiagiftraaten. hun.behoud is de -.lugti
hadden moeten zoeken. Eindelyk informeerde men , dat op laatstgcméldc dag 200 Man!van Sch-Hitz , \na de Pojt van Rijnen geforceerd te hebben, die de 'Commuhicaticii met

"*de Rebellen moeste awnyuou, zich na-Stanz hadd.ll begevcij. cn-met de Infui-gcnten veree-
'nis-d- waaren. , , .

Hier op-m-rcheerde 0 ""« «-«onnes-Franfche Troepen om de gefchondene Conilitutie te
Wrceken; tragtendc de e '> de verfchrikkelykheden des Oorlogs voor dat
-ngèlui-feig L-nd te verwyaeren, en Zü veei mogelyk bloed te fpaaren.

üen adert 's morgens leureet ue Generaal eene Misure aan de Rebellen, hun bezweerende

in naam der menschheid de Wapenen ter neder te leggen , en tot husnen plicht weder te*
keeren, dog by gebreke van dien, dat dan den blixem des Oorlogs ouder hun gezonden
zoude worden.

Deze Misfive van den Generaal wierd door hun in flukken gefcheurd, en het aanbod vanVrede verfilmd. Trots op de verfterking die zy bekcomen hadden, en fteunende op
de voordeelige pofitie te Stanz, aan den Oever van het Meir van Luc_n:e, vooral aangemoe-
digd door de declamatien der Priesters,-die het bevel over hun voerden, bereideden zy zich
tot denrtryd; hun getal was tusfehen de Ö a 7 hondeiu Man, aiie wel gewapend.

De Generaal zyne pogingen dus vrUgteloos Ziendei gaf 's morgens quaruer over 6 uur
de nodige orders: Een Colonne trok het Meir en het Gebergte om, ten einde van agteren
den aanval te doen, terwyl dat de twee andere, in weerwil van het aanhoudend vuuren van
een hunner Batteryen, over het water op de Vyandelyke Post avanceerde. In het nud'
den 'an het vuur en de dood, gefchiede de ontfciieeping. Toen begon het Gevegt al-
lerbloedigst. Het vuur ontfteekt van rondsom.-ne; de verwoesting i'neld yiings voort-
het Hoed ftroomd; en nog ftryd men niet nieuwe woede Overal gefchiede den aanval
der F-anfchen met de gewoone d.pperheid; overal verdedigden zich de Rebellen met wan-
hoop. —— Eindelyk beginnen de Rchc-Jlen te deinzen, vvyken terug en verfpreiden zich. "=■De Fnnfchen volgt n de vlugtende, die nog eenmaal wederftand bieden en Stanzftat wordaan de vlammen overgeleverd. Verfcheidene nabuurige Dotpen ondergaan het zelveI')t ' enden br '' nd "Vljrd duor Je Sc 'lcele Valye zigtbaar. De Rebellen laatenzich liever
dooden .an overgeven; en in het midden dezer verfchtikkelvke Bloedtooneelen,, duurde hetGcyegt m 's avonds vyf «uren.ien 6 uuren keerde de Generaal als Overwinnaar na. Lucerne terug, voorafgegaan var»
het Vaandel van St. «up de Vyanden veroverd. De Capuciner Paul Stiggtfdie de Rebellen Commandeerde is geduurende de Actie verdweenen. Het ciendigover-fchot van hun dwaald in de 'Gebergten., dan zyn op het nauvvfte, ingeilooten; alle commu-nicitie en ontkominjj is voor 1-un onnwgelyk.'s Nachts van den 9 tqt den 10-ien hoorde men nog eenig Musquette- vuur. 1 EeriOoggetuige meld ons, dat den' loden hy het vuur nog 111 de Woonfteden had Zien ver-spreiden.

Men kan niet genoegzaam de.voorsigtigheid, bedaardheid en dapperheid van denGeneraalSc*auwcburg vcrh.fl_.i; ser «v-3 niet dan na alle vr_c_tek~.r«- -j_ai____-, d_- hy ___& ire-„oedzaakezag ..oor'geweld te overwinnen. "
lazel den 16 September. In het CantonLugano zyn ook eenige oneennighedenontftaan -een gedeelte der Inwoonders hebben, den Eed aan de nieuwe Conftitutie geweigerd Hef

Zw. zerfche Dirccïoire heeft hierom eene ernftige Proclamatie aan dat Canton _ezon -den, waar m de Verftootders der orenbaare rust met cene zwaare ftraffe bedreiarTworden. " 8

DUITSCHLAND en bygeleegeneLANDEN.

Rastadt den ï5 September, Gister avond heeft het Ftsnsch Gezantfchap een breedvoe
rig antwoord op de 'aatfïe Nota der Ryksdeputatie «an den Keizerlykcn gevolmagtigden Mi"nister ter hand gefield' Onder de uitdruklyke voorbehouding, dat het verfterktEiland van
St, Pietcr (Pcters-aue) ten cerften aan deRepubliek zal afgcftaan worden, en dat alle gemaak-
te b"',in_'-n omtrent de (legting van Ehrenbreitftein en andere Vorderingen der Franfche Mi*
nisters , ganfchelyk. vernietigd worde:), des: deRepubliek afftand van de Vestingwerkcn v_t_Kehlcii Casfel, vvefteh gedoopt zullen worden; doch _y zal het Grondgebied van dezelve*.behoud*- 1-- De Schulden der _ïg_ir_a__ Landen zuilen ,zo ais de Frai.fchc Ministers het al-
tyd begeerd hebben , op de Landen, di«: op denßegter. oever tot Sehacvergoeding zullen wor-
den gegeven, overgebragt worden; doch men zal bewilligen, dst de Provinciale en Stede-
Jyks Schulden , met uitzondering e.g'er van dezulken., die by gelegenheid en als kosten van
,} en Oorlog gemaakt werden, 'ten laste der afgeftaane Lafid.cn zullen blyven. De Wetten derRepubliek omtrent de uitwyking v.-orden verklaard, op.de afgeftaane, niet vereenigde, Lan-
den, ze-fs op Mentz, niet tóép-slw te zyn. Op den voorflag, van de Franfche Troepen,
die «en op den Regten-oevcr van den Rbyn bevinden, te doen terug trekken, antwoorden
Zy , dat dezelve te vroegtydig is; dat hét verlaten der Militaire het eerfte gevolg
van eenen daargcftelden Vrcedc moetende zyn, er geen beflisfendereden is, dat de Truepcn*
der Republiek naar de andere zyde van den Rhyn zouden terug keeren.

Verders ontkent hét Fr.nsch Gezantfchap volftrekt, dat .de Troepen der Franfche Repm
bliek over de Linie van Demarcatie waren getrokken, gelyk men valfchclyk verfpreid hadjverklarende, dat hetzelve nimmer deze Linie vvaren overgegaan; maar dezelve altoos haddengeëerbiedigd.

Deze Nota eindigt op de volgende ivyze: H De Gevolmagtigde Ministers der Ffanfcbe„ Republiek «reven deze Nota Js bet onderpandder Vrede over. Daar Frankryk en Duitsch-„ land dus oordcclcn, wil men gaarne geloven dat de Ryks-depijtatic in d/e. me.__ng z.|
deelen, en niet op zich zal willen 'neméii de aanleiding tot eene Vredcbreuk."

FRANSCHE REPUBLIEK.

Parys den 4-feAanvuWngsdttg (20 .September). Daar de vetfpreide geruchten van de fi_-
dctlaag vin het Esquader, onder Commando van den Admiraal Brueys, door dat van denAdmiraal NJfon , tot nog toe nergens anders op fteund, dan men heeft hooren zeggen; Jgt
gerucht loopt enz zal het voorzigtig zyn de boodfchap dies aangaande van het Direétoite af
te wagtcn, ten einde ons in.-geen onzeker en zomwylen onwaarachtig verfiag daar van in te
la3tcn; te. meer daar geene bcrigtcn uit de Havens van Itaiien eenige de minfte melding
van dien Zeeflag maaken; zelfs, de iaatftc Courier van het Leger van Itaiien, die den. r
September van Milaan vertrokken is, rept niets van die Gebeurdtenis. —^— Zo er al een
Gevecht tusfche-i de Esquadc-is der Admirrals Brueys en-Nelfon heeft plaats gehad', is het
jnnch.zeer w.arfchynafyk dat de Aaterhoede, onder bevel van den Schout by nacht Pitte*
neuve, die geen deel in den Slag heeft kunnen hebben , te Corfou zal binnen geloopen
zyn-De Minister der Zeczaaken een Berigt der aanmcrlccnsvvaardige trekken van dapper-- beid en Vaderlandfch. verknoi-tneid , die het Repubiikeinfche Zeewezen in den loop vaa
het 6de Jaar opleverd, aan den Binnenlandfchcn Minister m-dedeeiende , eindigt in dezer
vossen : „ Het fmert my myncn waarden Amptgenoot U geen verfiag te kunren-mede-„ delen dcromft-indighedcn van een gevecht, het welk zo men zegt tusfchen deFranfche

' „ en Engelfche .E-quaders zoude zyn voorgevallen. 2o de dapperheid, en de woede»- „ welke de Republikeinen, aimzïeneivfc veel minder in magt zynde , m deze Actie lieb-
"„ ben getoond, hun de overwinnint" niet heeft kunnen geven , zyn. zy voor haar Vader-
„ land gefiicuvcld door zich tot het uiterfte manmoedig te verdedigen, en ba-we nederlaag
„ duur te vcrkoopen." _ ' , ,

De Direc>.:ur Rév/bel is van Pbmbicres alhier geretourneerd. Men verzekerd, dat
het Dir.-rd.re san den Opperbevelhebber van het Leger van Itaiien order3heeft gezond.**



cm in h.t K.ningfyk van Napels ïirte dringen.— Hier qmtrent drukt zich een onzer
Dagbladen dus-uit: ~ Wie zal ons het verlies der Scheepen der Franffche RefuWiék, oy„ deszelfs terug komst van Egypten vergueden? Die gcene, welke Nelfon van leeftogt„ beeft voorzien, tóen hy van alles gebrek hadde. Gisteren ochtend, voegt hy er by,„ reeds ten 6 uuren vergaderde het Uitvoerend Bewind; oveenkomftig eenige waarfchyn'e-„ lykhedepp denkt men, dat bet Gouvernement daar toe gepaste maatregelen heeft ge-„ nomen."

De Policie heeft de Dagbladen Ie Bien-lnformi en Ie Revelateur verbooden; zynde de Per-
zen en Papieren der beide Drukkeryen verzegeld geworden.

Men verzekerd dat Jourdan verzogt is om zyne demisfie by het Politique te nemen, en in
geval van Oorlog het bevel van een der Legers op te vatten.

Van Btest verneemd men, dat de Vyand genoodzaakt is geworden onze Kusten te ver-
laaten, om dat de Winden, die geduurendc' den Equinox gewoonelyk vermeerderen, zeer
hevig zyn geweest. —f— Onze Scheepen zelfs op de Rhcede hebben een weinig geleden.

Te Duini*crken waren 5000 Man gereed om ingefcheept te wotden na eene geheime Ex-
peditie; dan zy bekwamen Contra - orders, en keerden na haare Caiitonnementen op de
Kusten terug. Deze -scrandering is waarfchynlyk veroorzaakt, -oor de verfchyning van
een fterke Engelfche Divifie in die Wateren.

Men verzekerd, dat den Keurvorst van den Pal'z eene afzonderlykc Vreede met de Fran-
fche Republek beeft gcllooten.

BATAAFSCHE REPUBLIEK.
i Den Haag den 25 September. Den io«*-« dezer is alhier gearrefteerd de Negentigfle Ge-
neraliteits ,nu Bataaffche LOTERY. Zy is van twee Millioenen zes honderd negen -en -vïftig
duizend Guldens, bcltaat uit 45C00 Loten, uit 24750 Pryzen en uit 507 Praemien, en is
verdeeld in 6 Clasfcn, waarin de refpeclive Inleggelden zyn, 5, 10, 14, 16, 2öen ioGul-
dens, mitsgaders 2 Guldens Prxuiie voor het Land van zulke Loten, die niet aanvangelyk
den vollen Inleg", $75 Guliiens, betaald hebben.

De Collecte begint den 12 November 1798, en de Trekking der eerfte Clasfe den 7 Ja-nuari' 1799; voorts de eene Clasfe 5 Weken na de andere, volgens gewoonte.
De terne Wee*-: is wederom voor de vol gefourneerde Loten, welkers getal echter nietmeer zal bedragen als 25500, de tweede Week voor de Loten, die in de Generaliteits -9fteLotcry Nieten zonder Prannie hebben getrokken, enz.
In ieder der beiden eerfte Clasfcn worden getrokken 3052, in de derde 3552, in de vier-

de 4052, in de vyfde 4552 en in de zesde 6997 Pryzen en Prremicn.
De voornaamfte Pryzen in de refpective Clasfen zyn, in deEer/Ie; 20000, roooo, 5000,

3000, 2000, 5 _ r_so, 15 _ 1000, ao _ 400, 25 a 200, 30 _ 100 Guldens, enz. - .'
In de Tweede: 25000, 12500, 7500, 5000', 2500, 5 „ 1250, 15 _ 1000, 20_ 400, 25 _
200, 30_ 100Guldens, enz. — In deDerde: 30000, 15000, 7500, 5000, 2500, 531250,
15 ii 1000, 20 „ 400, 25 a 200, 30 _ 100 Guldens, enz. In de Vierde: 40000,aoooo, 10000, 5000, 2500, 5 _ 1250, 15 a 1000, 20 a 400, 25 a 200, 30 _ 100 Gul-
dens, enz. In de Vyfde: 50000, 25000, 12500, 7500, 5000, 5 _ 1250, 15_ ioöo,
20 _ 400, 25 _ 200, 30 _ 100 Guldens, enz. .Enin de Zesde: 100000, 3ocoo,
60000, 30000, 20000, 10000, 5000, 3 a 2000, ro è 1250, 100 _ 1000, 100 .400'
100 a 200, i3o _ 110, 500 i 100 Guldens, enz.

De Pn-mien zyn , behalven de ordinaire voor en na de hooge Pryzen, tot die van loco
Gl. incluis, voor het eerstuitkomend Lot, in élke der 5 eerfte Clasfen, icco en voorhetlaatfte dito van dezclvcn, 10000 Gl, In de Zesde: mede 1000 Gl voor heteerfteLot; s°oo voot iedet der laatfte Loten van de ifte, 2de, 3de en 4de Week ..00 voordat van de sde Week en 15000 Gl. voor 't allerlaatfte Lot.

BEKNOPT EXTRACT van het verhandelde in de VERGADERI-IGFNvan het VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM.
Eerste Kamer.

Zitting ven Vrydag den 2t September.
Aan de orde van den dag zynde de derde lezing van het Rapport van denBurger tan Tom-

putte c. f. betreklyk het vastftellen eener zwaare Belasting op den invoer van alle .roemdeChicorie; houdende het Advis der Commisfie, dat voor ieder roo Ponden in te va-ren Chicorei een Impost van ’ 2-10-0 zoude behooren bepaald te worden; 1 word na eenige
discusficn conform dit Rapport befloten, en alzo aan de tweede Kamer ter fanctie gezonden.

De derde lezing van het Rapport van Verbeek c. f. omtrent de prolongatie val den Ter.myn tot het doen reglstreeren van Obiigatien ten laste van den Vorst van Nasfau" — word
insgelyks na eenige discusfien ,by appèl nomina! conform het Rapport beiloot-n en me-- de aan de tweede Kamer ter bek.agtiging toegezonden. *

Vervolgens rapporteerde den Burger van Haaften, namens de Commisfie in wier handenb-> Beflnit van den 28 Augustus 1. 1. zyn gefield onderfcheidene Stukken betrekke.vk dexemotie van Schouten en Secretarisfen; als mede van .onderfcheidene plaats gehad bebbend-combinatien van Gerichten, in het voormalig Gewest Utrecht; ad.if_e.ende in fubftantiedat ditalles op den ouden voet zal worden gebragt, tot zo lange er, ingevolèe Art iai
der Staatsregeling, *dc noódige bcpaaliogen deswegen. zullen zyn gemaakt. -___ Gehouden
in advis tot Woensdag aanftaande. uw

Waarna tot Prefident, voor de volgende 14 dagen, verkoren werd den Bun-er VERHOYZEN.' - 6 v ""'TweedeKamer.
Word geleezen een E*trac. uit de Refolutien van de eerfte Kamer, daar hv met ve-Haring van onverwylde noodzaaklykheid, ter bekragtiging toezendende het befluit, relatif «eneHeffing van 5 per Cent, over ieders vermogen: en word na bekragtiirini- van nmerwylde noodzaaklykheid, dit befluit bekragtigd, zonder refumtie. *s"B"'g van °n er'- Voorts werd tot Prefident, voor de volgende 14 dagen benoemd , de Burger JOHAN
De Avond-Zitting der eerfte Kamer van Vrydag, en die der tweedeKamer van Satu--a_hebben voor het Publiek niets belangryks opgeleverd. 6 ' -Eerste Kamer.

Zitting van Maandag den 24 September.
Prefident Verhoyzen.
De Burger F. llettema, verkoozen Reprefentant in het Diftrict Wolvega, verfchvOt terVergadering, en Becmt, na aflegging der Verklaaring by deAfle van Staatsrceelintr bepaald

in die qualiteit fesfie.' " 6 ',
De Prefident communiceert de Vergadering, ontvangen te hebben een Request van Johin-na Huberta du Plesfy, Huisvrouw vanden Lieutenant Colone] du Plesfy, zynde door h-tCollegie van Justitie der Stad Bommel, wegens begaane Manflag aan den Perzoon van ThcnGaaien, ter dood veroordeeld; daar by verzoek.nde om ftircheance van dat Vonhiq

't welk binnen drie dagen tyds ter Executie zoude gebragt worden, en tevens dat de Ver'gadering alle de Stukken , betreffende het Proces tegen haar Man geëntameerd, mo_te re__ireeren , ten einde dezelve te examineeten* .én word, na de verklaaring van onver», vl'de noodzakclykheid , beflooten, de verzogte ftircheance te verleenen, en ter bek.achti.ineaan de tweede Kamer toe te zenden, en dit befluit, ftaande de Vergadering, tedep-checren, — en voor bet overige de zaak ten p'rincipaaie, fc ftelien in handen van den Prefidenten Raaden van den Hove van Justitie over het voormalig Gewest Gelderland , om coiifider..-tien en advis. ' <-uu-,«-<.i<i

Aan de orde van den dag zynde de derde lezing van het Rapport der Commisfie tot deGeloofsbrieven, op de Misfive van den Burger P. Baalde: word na zeer breedvoerig
discusficn met een geringe alteratie conform het Rapport beflooten en vastgefteld dat degeen, die ten eenemaalé weigerachtig biyft, de op hem gevallene keuze tot Reprefentant teeerbiedigen, en 111 die quahteit zitting te neemen, voor altyd van deszelfs Stemrecht en dénaankleve van dien, zal verftooken zyn. t

De derde Lezing van hetRapport van den Burger Pompe mr. Meerdervom c. f., namensde Commisfie tot.de Zaal, op de door den Burger Vetbeek gédaane propbfitie, betrekkelykde Nationaale Bibliotheek, vyord na eenige discusfien beflooten , dat deBoeken, toebehoord■Hebbende aan den Vorst van Nasfau, tot cene Nationaale Bibliotheek zullen worden ecëmployeerd, en dat, wat betreft het bepaalen van het nodige Locaal hier toe, a!s mede de-ianftelling cener Bibliothecarius, zulks voor als nog zal worden gehouden in advis-,
.- Aan de orde van den dag zynde hef in advis gehouden Rapport van den Burger' Dae-delsc. f., on eene Misfive der Directeuren van de Levanffchen Handel, om eene Summa van’ 15,000. verzocht hebbende, word na verklaaring van onverwylde noodzakelykheid con-form het rapport en het verzoek befloten: en aan de tweede Kamer ter fanc.ie.oe_e-aonden. " "Leeuwarden den -.8 September. Het vol-rende zyn wy verzogt te plaatzen *

Aan het INTERMEDIAIR ADMINISTRATIE BESTUURvan het voormalig Gewest FRIESLANF).

MEDEBURGERS!
Indien het een phgt is, zich den nood zyner noodlydcnde Natuurgenoofcn met bereidvaardigheid aan te trekken; dan twyffeleh de Ondergetekenden geen nogenblik of Gyliedcn zultmet genoegen nevcns-aande Copia Misfive, welke den Ondergetekenden is toetrèzonden ge-worden, met verzoik, om van dezelve een zodanig gebruik te maaken, als zy'dienfti. zul-len oordcelen , aanneernen. "Het zyn de dappere Vlootelingen van den Admiraal De WINTER, die .ich om vooripraafc, ter bekoming van hoognoodzaakeJyke onderfteuning in hun beklaagcnswaardii. lotaan de Hoofdvergadering van Friesland «dresfeeren: dan dewyl dit Lichaam , ingevol.é de'Staatsregeling is onthonden; meenden de On.lergetckenden geen gefchiktcr middel te"kunnen vinden, om deze klagten ter kennisfe te brengen van hun, die in ftaat zyn om hetdeerniswaardig Lot van Ongdukkigen.'die in' zo ruimen maate de gevolgen van den alvcr-

melend,n Oorlog ondervinden te Veszag'en : dan zich tot Ulieden té wenden, met vriende-"lyk-verzoek, dat het Uliedentehaage, om dezen aangaande zodaanige Woogen te doen,
11. 1

,n..uwe wysheid nodig en dienftig zult oordcelen , daar en waar zulks behoort.Ulieder gunftige medewerking in dezen imploreerende, tekenen zich de Ondergeteken-den. . Nacoebeede van Heil. M ED E-BURG ERS 1
r„_.„„_.„„_ - Ulieder Medeburgers.

ü '"o (wasget.) G. Reinking. A. Mutsmet.--25 .eptetmier 1798 «-., de RaJleu y_c jp-wkltr.
«»,?% %*\ ?T J-Jelgerhais. J.J.Loeusma.Bataajjche Vryheid. £. Miedema.

COPIE.
Adres aan den Burger B. van Dalen, Mr. Hoedemaker te

Leeuwarden , verders aan den Prefident van deHoofdvergadering.

De Gevangen Vlootelingen van den Admiraal J, W. de
WINTER , aan de Burgers van Friesland.

MEDEBURGERS!
Het doet ons leed! onze dringende nooddruft, aan Ulieden te kennen moeten (reven dan2?3___2£_?f ,Gy,iedeD hCt °""d"W *«<* van eene beminnely"V"h.id g.nS_._t«_.t2 L

dCe I
F
n,onSo"ec,ukzuitneenien; te mi-e ''^l& bekend fs"d.d geVang£niS

"- WV "**de?n T
n £Cl d-Cnwy_3i!" d,en Lande gezwooren hebben, hebben wy volbragt.' en hadden

niMi ,mef; Sdl? epen ?ns voorbeeld gevo'Sd ' h ''<w<-<8 wy oogenfcl ynclyk nietden ii Odober laatstleeden, in 's Vyands handen gevallen, dan contrarie, in plaats van a..roemvoile Batavieren! den Vaderlandfchen Grond weder te geraaken zitt nwV thanS .neenen Kerker, welke niets voor ons oplcvcrd, als gebrek en armoede * ** "weet Medeburgers ! dat ons dagelyks onderhoud beftaat, in .drie Stuivers twee Pennmgen hier moeten wy van keven, zedert het begin van de maand Juny, in een Lan d " "r~landje1 con"TM dmr iS' het is Wa3r w? kW» wd alle d,i! Maanden ce°n
Mrd lS_ên Va

n
de RePUb,l'tk ' dfhdaar dC TT?"1 mar*lClf » '-«If«ulde "

w 1 _' en ons nog agttien Stuiv<-*rs P<-r Pond afgetrokken word ; kunt Gvheden wrfSS-dSbir1* 10m' °" **Zo dra onze Franfche Lotgenooten het verminderde Randzoen gevoelden, verzoeten tv
edelmfl "d, eßepUWick ' °m f*"** °nderftand en wel dta b-*"^zef ITwar.r.edelmoedig genoeg, ons een dag per Week van hun Randzoen aan te bieden. zo lanTwvook Toelaag bekwaamen ; dan het Engeisch Parlement deze Broederlyke Daad gewaar wordende, verhinderde zulks, en gaven ons te kennen, dat indien wy meerder ZlhJblgeerden, ons eiecnNatie ons zulks moest bezorgen ; Niets ftond onsdus te doen .wildenwy ons Vaderland getrouw blyven, ten einde de Engelfche Dienst-te" weigeren-) het voorbeeld der Franfche Krygsgevangenen te volgen, verzogten aan het Committé de Marineverfcheiden maal om onderftand, doch bekwaamen geen antwoord.De Engelfche Wervers onzen toeftand gewaar geworden zynde, kwaamen in onze Gevan-genis, denkendenu meerder onder huune Vaandels tekrygen, als ze, toen wvons volleRandzoen nog hadden, ook Haagden ze een weinig beter, dan de meeste Gevangenen wei * denden Dienst, en bleven wagten opeen gunftig antwoord uit het Vaderland, ook dit bekwa-men wy eindelyk, dan helaas! men fchreef ons, dat, inons verzoek niet bewilligd kondeworden; wel dra zag men de vrugten van dit ongunftig antwoord , door dien zich een nietgering getal hun onder Engelfchen Dienst verbonden. et

Dan echter het grootst gedeelte Weldenkende dat onze groote Nooddruft niet ten «___-->onderNeerlandschßurgery bekend was, en zich vleyende dat er zo Wel op n?Zt Sm -f 6 ?"Bf_he *ePuWi* Mcnfcl,e" wooncn ' welke «" «<-« hrt gen"hunne het Lot des Oorlogs) gevangene Landgenooten hebben .waagden veelen hetom hunne toeftand, aan hunne Medeburgers bekend te maaken, met een aangenaam voor-wordfn' on2e Verzoeken aan den Lande fiedaan «bv het -«"»>"** gcbillykt zouden
In naarvolging heb ik het myn pligt geoordeeld, ook Ulieden van het gemelde te kennen«geven, met twyffelende, of myne Landgenooten, zullen (althans die welke zich ookonder den Standaart der Vryheid bevinden, en in aanmerking neemen datzelfde Lot hunook kan overkomen,) wel onze voorfpraak by's Lands Vaders willen wezen, teneindenunne Landcenooten , welke goed en bloed voor het Vaderland gewaagd hebben, een zagterLot te bezorgen, en den Vyand afbreuk te doen , indien met, vrees ik, zullen er weinig-Vlootehngen van De WINTER in Holland komen. ' S
Nu Medeburgers I my vleyende dat Gylicden onze za_k ter harten zult neemen be-velen wy ons in Ulieder gunst. ,
Chatham den r September 1798. DePrifonniers van den ri O-tober 1797Het vierdejaar derBataaffche Vryheid. aan Eioord de Sandwich.

(was getekend) C, P E I Z E L.

GELTKHEID, VERTHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

Door het UITVOEREND BEWIND der Bataaffche Republiek, is gearreiteerd de vol-gende Publicatie:

Het UITVOEREND BEWIND der Bataaffche Republiek, doet te weten:Dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de vvyze, by de Staatsregeling vastgefteld.overwogen hebbende, dat, ten einde aan den eenen kant, aan de mefure, waar toe hetzelve
heeft befloten, het bewerkftelligen naamlyk van een geftreng onderzoek naar de richtige op-
brengst , in de Heffing van agt ten honderd over de Inkomften der Ingezetenen van dezeRe-
publiek , des te beter effeéi tegeeven, de Termyn tot den Opbrengst derzelve nog eeniga
Weken behoorde te worden verlengd; doch dat aan den anderen kaut de nodige voorzorg-
behoorde genomen te worden,- tot voorkoming der nadelige gevolgen, welken uit zodanige
prolongatie zoudenkunnen voortvloeyen; befloten en verordend heeft:„ Den Termyn , ter voldoening aan de Opbrengst der 8 per Ct. van de Inkomften,. by„ Pubücatie van den 5 December des voorigen Jaars gedecreteerd, als noch te verlengen„ tot den 16 Oc.ober eerstkomende: nogthans onder deze expresfe bepalingen, dat gceno„ Fornisfementen zullen worden amgenomen, anders dan met eene boete van twee Stuivers„ van ieder Gulden welke noch word opgebragt, waar van op de Quitantie en Duplicaat„ aantekening gefteld zal worden, met dien verftande, dat dezelve hoete ten profyte van„ den Lande za] blyven verbeurd , en dat mitsdien geene Rentegeevende Quitantien voor het„ geen als boete gefourneerd word, zullen worden afgegeven."

Diensvoigens gelasthetvoornoemdeBewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lfchaams»dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alommc waar zulks behoort.
Den Haag den 21 September 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

(was geparapheeri) J. W. van HASSELT. Vt.(onder/fond} Ter Ordonnantie van hetzelve,
(was getekend) S. DAS SE V-A E L

Loco Secretaris.
Nok is door bownpremcld Uitvoerend Bewind uitgevaardigd eene Publicatie, waar in ter

kennis van het Bataaffche Volk gebract word, bet beflui'. en verordening van het Vertegen-woordigend Lichaam, tot „ het heffen van vyf ten honderd der Inkomften van alle Ingcze.„ tenen i* by welke dezelve'Jaarlyks zeshondenl Guldens en daar boven bedragen, en zulki„ op rekening en in mindering van zodanige algemeene Heffing, als vervolgens by het Ver-„ tegenwoordigend Lichaam noch dit Jaaï zal worden ingevoerd." In onze aanftaande
Dingsdagfche en Donderdagfche Courant zullen wy deze Publicatie ia deszelfs geheel mede-deelen.

*_" Met Approbatie en daarsp verleende Authorifatie van den Agent der Nationale Op-
voeding van de Bataaffche Republiek, zyn aan 's Lands Univerfifeit te Franeker. door Cu-
mtoren over dezelve heroer-en en aangeftcld: tot Profesfor llist. Eccles. et *?*-«-"*£ Biblia ,
Ds. J. H. REGENBOGEN, Predikant te Franeker; en tot Pralectcr la de rekenkunde , de
Burger W. E. van der KOOY, Secretaris van het Diftria Agtkarfpelen.

Ter Ordonnantie van Curatoren. .
J. VRIEMOET DRABBE, Secretaris.

■ , . „
*.%* Heden morgen werdt ons een ZOON gebooren.

Sneek den p. W. FEENSTRA.
26 September 1798. A. P. FEENSTRA, geb. Hiddema.. . . —, «.

*.* Door 'inwagting van Gods zegen, zyn wy voornemens een wettig Huwelyk aan te
garm, waar van de eerfte Afkondiging ftaat te geichieden op morgen den 30 September.

" Rillingen den 29 September 1798. , FRANS GERRITS YKING,
liet vierde Jaar der BataajTckeVryhtid. MeesterBontwever en Turfdrager. En.

STYNTJE JANS.



TEXELSCHE en VLIESCHE LYSTEN.

Den*-Sï September in Texel niets gepasfeerd.
De wind West.

Den 21 en 22 dito in 't Vlie niets gepasfcerd.
De wind W. Noord-West.

Den 33 dito in Texel binnen gekomen:
J. Michiels, de Vr. Johanna, van Londen.

De wind Zuid West. Niets Uitgezeild.

Den 24 dito in Texel binnen gekomen:
H. Bodeman, de FYeierik, van Londen,

De wind West. Niets Uitgezeild.

Den 23* dito in 't Vlie binnen gekomen -H. J. Mulder, deVrMar.Catharina, Van Londen.Na Posttyd nog een Koffe, de naam onbekend , dezelve f»
met het vallen van den avond, tegens de Riggei aan degtond gezeild.

De wind Zuid-West. Uitgezeild:
C- T. Mulder, j* Vr. Jvntina, na Noorwegen,

I als ook ons -effs, «fet iets te laaten betigten, dat wy Voor onwaarheid houden, daar m
ons in tegendeel flatteeren, als Officiers, (benevens den Capt. Hmxi) onze Pligt t« hebben
gedaan, het welk wy een genoegzaame Satisfaéüe, voor ons vermenen te Zyn.
I (was get.) |. O E L S E N,*i

JAN SELS de JONGE, J-Lieutenants ter Zee.
G. T. H I N X T,J

" '" ' " ' ' - ' ' ' ' '" '■ ** ' _■__« i ii m umi iih. Te Lisfabon is gearriveerd A. Paulfen, van Amfterdam.
Te St. Matten I. Hendriks, van Amfterdam.
Te Oliënde J. j. Traane, van Barcelona.
Te Stangatekreek P. Matthiefen, van Carthagena.
Te Gravcfend W. Nannes, van Amfterdam.
Te Bergen D. Valk, van Dordrecht.
Te Drammen E. Naskil, van Amfterdamj
Van tien 15 tot den 17 September zyn de Zond gepasfee.d i ... Ö. BütK, "net Yzef tlt

Amfterdam: Johannes Martens, E. L. Veltkampt, S. T. Duif, A. H. Beers, alle met
Rogge en Zaad; H. A. Redeker, met Hennip; J..J. Vos, H H. Dreyer, beidemet Hout;
f. E. Zwart, Harmen Hibben, beidemet Asch, alle naEmbden; A J. S werver, metYzertwl
Boutdcaux: Thomas Schimmel, G. P. Koek,-Douwe Tjeerds, D.P. Bockhorn, alle van Am-
fte?dam; H.H. Wolters; van Groningen; MartenRubarts, van Schiedam;PieterNieman ,p. H.
Vosf, Hans Nieman, O O. Schulte, alle van Embdem; Jan DoUwes, van Altona; J. G.Rycken, uit Oostvriesland; H. H. Dreyer, H. P. Mannes, J. C. Reutel, alle drie van
Londen; alle na de Oostzee. De wind Noord West met Koelte.

*«* Niet tegenftaande wy Ondergetekende door de bekomen Sententie uit den
-.eekrygsraad, van alle verdenkinge ten opzigte van het gedrag van den Capt. D. E. HINKT
en verdere Officieren van 's Lands Schip van Ooriog de Befchermér, in de Adie van den
n Oélober 1797 zyn vrygefprookcn, kunnen wy niet onveifchiliig zyn, omtrent een uit-
drukking in zommige Sententien (die publiek zyn) als of de Befchermér. niet'lang na 't begin
der Altie was afgehouden, en dewyl daar door de Eer en goede Naam , van den aan zyn
Elcsfures overledene Capt. D. E. hlinxt word benadeeld, vermenen wy het Publiek niet on
kundig te moeten laten, dat de Befchermér circa een uur in de Actie was geweest, doen
den Capt. llihxt gekwest is geworden, en het Commando aan zyn cerften Officier J. Oelfen
heeft overgegeven, waar na nog ruim een uur hebben geflagen, tot dat de Befaansmasc over
Boord viel; de groote Mast tot op 't vallen doorfchoten, de groote Fokke Ra , Grootmars-
zcils Ra, Voorfteng, met het meeste Tuig byna onbruikbaar, en alle Zeilen aan vlardcn ,
waar van nog eenige gebrekkig konden byhebben, zo dat niet in ftaat waaren met de Be-
fchermér na behooren te kunnen Manccvreercn.

Dit ivas circa 10 minuten voor 't eindigen der Actie, doen de Befchermér om bovenge-
melde redenen was afgevallen", dog heeft nooit (zo als gezegd word) met opzet afgehouden ;.
dit kunnen en zullen wy altoos met Eede betuigen, als mede dat voornemens zyn geweest,
om zo dia 't ontramponeerde, in zo verre hadden herftcld, dat-weer in ftaat waren de Be-
Ycliermer te kunnen regeeren , alsdan weer te Engageeren, indien de Actie nog langer ge-
duurd had, alhoewel het Schip, Tuig en Zeilen, zo veel geleden had,, als een Schip, van
alle, die na de Actie in Texel zyn terug gekomen, het welk die geene, welke al 't ont-
ramponeerde aan de Befchermér hebben gerepareerd, zouden moeten getuigen.

Wy vermenen dat het Caraéter van Officier te teder is, om onze overledene Capitein,

ISJR *-- et wor** t,oor dezen aan Ie Pu -,*,elc bekend gemaakt, dat de HERFSTMARKTIND» te Oudega in Smallingerland, word verzet op Maandag den 22 October, de twee.
de Maandag voor de Dragtfter Markt, en Zal zo voort dunren.

MET CONSENT van de RAAD DER GEMEENTE VAN LEEUWARDERADEEL ,
gedenkt de Castelein Frans Aukes van der Wal, op het Zwartewegfter Tolhuis te

ten Verryden uit de Galopier : Een paar fraaye HOOFDSTALLKN , op Dingsdag den a
O-tober 1798, 's nademiddags om één uur, alle Paarden zullen wordea toegelaten, tot ge-
noegen van de Keurmeesters.
Wie genegen is om als SCHOOLHOUDER (voor dit aanftaande Winter- half jaar)«t

fungeren, op het Witveen, onder 't behoor van Ons'ermcer, op een goed Tracte-
ment, vervoege zich op den 9 October Z798, in de School op 't Witveen, 's namiddags om
2 uur.
*T\e Secretaris A. CROMCAMP, zal op S.iturdagden t3October 1798 , 's avondsom $u_f,
-**-*' by de eerfte Zitdag, ten.Huize vanTjitte Foekes Hoekjïra , Casteleinin 'tLands Welvareu
op 't Heerenveen , publiek by Strykgeld aan de meestbicdendepraefenteren te Verkopen :
Een deftige wel ter Neering ftaande HUIZINGE en BAKKERYE , met dcszelfs Steede en
Grohd cum annexis, ftaande en gelegen aan 't Water op 't best van 't Heerenveen, waarin
lange Jaaren met goed fucces een Bakkcrye is gedreven, oniangs verkogt aan Tymen JacobsKoopmans te Harlingen, voor 2100 Car. Guldens, dog om redenen van deszelfsonvermogen
van dien Koop gerefilieerd zynde. ZEG HET VGORT.
*TV Procureur H. BORN te Leeuwarden, pr.efen.eerc publiek by Strykgeld aan de meest-lJ biedende te Verkopen: Een HUIS en STALLINGE, ftaande en gelegen opde.Keizers-
gragt te Leeuwarden, by zyden het Roomsen Weeshuis, thans bewoond door IViUulmintrWink 1" Wed. J. Mellema. Wie hier aan gading maakt, kome op Maandag den 15 Oétober
1798, by de eerfte Befchryving, 's avonds ten zes uur, ten huize van Johannes de Burh.it.
de Hopzak te " Leeuwarden, zynde de Conditien in middelen tyde by vooifchr. Aéluariu»
te vernemen.rv Procureur C. N. van der LET, zal op Dingsdag den 16 October 1798, ,'s morgen»
*-/ ten 10 uur precys, ten huize van Jan Schelles, Castelein te" Marrum, by S.rykg_.dj
pra.fen.eren te Verkopen:

I. Ongeveer een-vierde pondematenLAND, met de daar op ftaande nieuw én proper ge-
bouwde HUIZINGE en CICHOREY FABRIEK, gelegen aan de Vaart te, Marrum , doofJanPopkes cum uxore bewoond, aanftonds na de finaje Palmflag te aanvaarden.11. Een en drie-vierde pondemoten BOUWLAND gelegen aldaar. a_-tcr voorfchr. Hui.yjjge, mede lloor 3""" P<>P*" gebruikt.

]H. Vier pondematen GREIDLAND aldaar, met een Floreen , door Lysbet Jans Wed"Lukkerfma gebruikt, tot Petri 1799.
jV. Da helft van zeven pondematen BOUWLAND aan de Voetdyk te Marrum belast

over 't geheel met 1$ Floreen, wordende door Sipke Tjeerds,gebruikt, die er huur/nge kan
heeft tot Peui _Boi.

V. Een HUIZINGE cum annexis te Marrum, door Hesp! Jelles bewoond, voor 20 Car
guldens, deu 12 May 1799 vry van Huuringe.

Alle de geene die iets te pretenderen heeft, of Verfchuldigt is, aan de najrclatene Boe lelvan wylen HENDRIK ROELOF, en GEERTJE JOHANNES, echte Lieden te Wor,
l-un. overleden, gelieve daar van op en aangave te doen»aan Rint-e Sye--...-ds'vCra;ap
j-oopm*-11 aldaar, uiterlyk voor den I November 1.98, zullende na dien tyd ge.n Rekenin-
gen meer worden aangenomen.
\ Izo WYBE ZYMONS, geboortig van Gerkesklooster, zich heeft geabfenteerd, zonder

’* dat men weet Vverwaards dezelve zich ophoud, én thans, door het overlyden' van de
j-atft-, Mede-Erfgenaam is geworden van zyn wylen Grootouders HYLKE WYRES enADRIAANTJE ABELES, in leeven woonachtig te Getkeökloostef; zo word dezelve.'by
dezen» namens de Raad der Gemeente van Achtkaii'pelen, verzocht, om, 't zy in Per-
_oon , of door voldoende Procuratie, 'voorziening over opgemélde Eiffenis te daen, voor dea
1 November eerstkomende: zullende: by gebreke dies, na dien tyd, ten aanzien van '-rK*-

(chrevcn Erffenis worden géageert zo als na Rechten behoort.

BONIFACIUS OELGAARD, Hovenier te Hailingen , zal op Woensdag den i_ October,
's morgens ten negen uur , ten huize van de Castelein Fedde van der Veen , in;de Vatk

op de WirdumetDyk te Leeuwarden«, by BoelgoedVerkopen: Een groot parthy extra fraaye
dubbele Haarlemmer HIACENTEN en andere fyne BLOEMBOLLEN, zo voor Potten,
Glafen, als in de Thuin, welke dïags voor de Verkoping kunnen worden gezien,- 's nade-
middags van a tot 4 uur. ■ De Catalogien te bekomen by de Castelein F. van der Veenen de Proclamant M. de Vties.

ADVERTISSEMENT.

Men is van voorneemens, om geduurende de HarlingenKermis REDOUTE en ÉALL
te geeven, ten huize van den Butger T.Smidt, Castelein in de Gouden Leeuw, wel-

ke met Donderdag den 4 O'élóber een aanvang zal neemen 's avonds te ro uur, en
vervolgens continueeren op de volgende datums , *ls op den 7, 20, 14 en 17de het.aatsr. —Men zul zich van een zeer aanzienlyk Orchest en prompte bediening voorzien, de Entree i»
voor ieder Perzoon 2 Sestehalven. ZEG HET VOORT.
Men adverteerd hier mede, dat alhier gearriveerd is HYMAN SALOMONS, Bloemist:

Uit Holland; waar by te bekomen zyn alle zoorten van BLOEMBOLLEN, als dubbel-
de en enkelde Hyacinthen, Narcisfen in zoorten, Tulpen in dito, dubbelde Jonguüles, Iri-
as van Perfen, dito Spaanfcbe, Kroon Imperialen, Renonculcn en Annemonis in dito, Iri-
as fuffiane Crocus in dito , Duc van Tol Collecoms en anderzints alieZoorten, voor Potten »Glazen en voor de ..koude grond; zal dagelyks ftaan by deWaag, en is gelogeerd in de Har-.
linget Kelder op het Schavenek.

NB. Bovengemelde HymanSalomans, vertrekt morgen over agtdagen van hier na Groningen.
Den Burger S. STRELITZ, Translateur , Franfche en Engelfche Meester van Harlingen J

doet door dezen bekend maken, als dat hy nu woond boven den Tandmeester Gcrfon
Leon , voof aan in de Bagyneftraat aan 't Bagyne Pypje, dewelke drukt vaste Coulcuren op
alle zoorten van Lynwaaten, Catoencn, Neteldoeken, enz. ook graveerd bovengemelde alle
zoorten van Signetten, zo wel op Steen als op andere Metaalcn en Penningen, maakt ook
kopere Plaatjes, om Linnen, VifiteKaait jes en Adresfcn te letteren, zonder moeite ofRen-
te gebruiken.

Voorts maakt bovengemelde bekend, als dat hy voorneemens is van de Winter, Onderwy*
te geeven in de Engelfche en Franfche Taaien, by private Lesfen of op Avondfchool, de.
welke zal duuren van 6 tot 8 uur; verzoekt de gunst van een iedet op het viiende.ykft.,
en verzekerd «ene goede en civile behandeling. ■__*__, ,-,,,, *,

By ELKAN YSACK LEVY en zyn Zoon MOSES ELKAN LEVY, Negotianten in alder.
hande zoorten van Inlandfche en Buitenlandfche OBLIGATEN en RECIPISSEN, zyn

te bekomen aanftaande Maandag na'taankomen van dePost tot des avonds vyf uur, HUÜR-
LOOTEN voor ra Lysten, voor de _de Week der Zesde Clasie der Generaliteits Loterye ,
rcffens ’22 't Heel Lot, Half/n, Quart 5- 9. Agtfte 2, -15 cnl Zestiendel -7 8, a|_

m.de "He-te en Gedecltens in Koop voor alle Lysten neffens prys Courant; bovengemeld.»
wisfekn nog Gouden DUCAATEN en RYDERS, en alle vreemde Speciën tefftfs de hoog.
fte Cours, recoflin-Mideten haar in j--_rs gupst.

T-Iti MR *f\E VERKOPING van EEUWIGE RENTHEN , gaande uit Plaatzen
JN t>. ÏND. \J en Huizen te Peiüs, (ziePag.4. Colom 1.) word tot NADERE
'ADVERTENTIE OPGESCHORT.
DE RAAD DER GEMEENTE van de Stad LEEUWARDEN, gedenkt door derzelver

Gecommitteerden tot deBouwzaaken, publiek aan de Minstaannecmende teBefteden , het
Hekkeien en Leiken van ongeveer twee hondert Roede VAART en SLOOT, aan en by de
Zwarteweg, van de Bonke tot aan de genoemde Weg, en verders na het Tolhuis. Wie
'daar aan gadinge heeft, kome op Vrydag den 5 October 1798, 's namiddags te twee uur,
op 't Stads Raadhuis, alwaar ais dan derzelve Conditien te zien zyn en voorgelezen zullen
worden, ' _ ~ ._ .'_,.-».' .
HRAAP Secretaris van Dantumadeel; pra-fenteerd by de finale Palmflag te Verkopen:

" I Vier'pondematen in de grondzittende CICHOREY-WORTELS te Driefum. Wtaar
op per pondemate geboden is 65 Goud Guldens.

11, Vyf pondematen DITO aldaar. Utfupra 45 Goud Guldens.
Hl. Drie pondematen DITO aldaar. Utfupra 50 Goud Guldens.
ÏV. Vyf pondematen DITO aldaar. Utfupra 53 Goud Guldens;
V. Vier en een-tweede 'pondematcn DITO aldaar. Utfupra 64 Goud Guldens.
VI. Een en een-tweede pondematcn DITO aldaar. Utfupra 55 Goud Guldens.

NB. Bovenftaande Percbeelen nader by Gerben Eelkes te Driefum te bevragen.- Vil. Zes pondematen DITO aldaar. Utfupra 65 Goud Guldens. Nader by j. Poutfma
te Driefum te bevragen.

VIII. Twee pondematen DITO aldaar. Utfupra 30Goud Guldens. Nader byRienk Everts
te Driefum te bevragen.

" IX. Een en een-tweede pond-maten DITO aldaar. Utfupra 40 Goud Guldens. Nader
by lilt Jans te Driefum te be vragen.

X. Een en een-tweede pondematen DITO aldaar. Utfupra 52 Goud Guldens. Nader- by
Durk Wouters te Driefum te bevragen. _ „,.....

Wie 'gading maakt, kome Dingsdag den 2 O-tober 1798, s nademiddags om twee uur,
ten huize van JouhcPieters te Driefum.

HRAAP Secretaris van Dantumadeel, pra-fenteerd by Boelgoed te Verkopen:

" J Z% pondematcn in de grondzittende CICHOREY-WORTELS te Wouterwou.e,
zynde het Land genaamd de Hole Zes.

II Drie pondematen DITO aldaar. Nader te bevragen by Sybe Johannes te Driefum.
Wie gadingmaakt, kome Dingsdag den a October 17518~ '3 nademiddags ooi 2 uur , ten

Jnuize van foukje Pieters te Driefum.

HRAAP Secretaris van Dantumadeel, prefenteerd by Boelgoed te Verkopen:
" I vyfticn pondematen in de grondzittende CICHOREY-WORTELS te Damwoude.

11. Agt pondematen DITO te Sybrandahuis. .Nader te bevragen by Wytfe Jacobs teDam-
■wöude en N. Posthumus te Rinsmageest.

111. Vyf pondematen DITO aan deDamme Loon te Damwoude. Nader by Feddt Dou.
wcs aldaar te beviagen.

Wie gadtng maakt, kome Vrydag den 5 October 1798, om a uur 'shademiddags, ten
huize van Fedde Douwes, in de Herberg te DamWoude.

JS. BRAAK, Secretaris van Collumerland, prefenteert by Boelgoed te Verkopen : On-
" geveer dertig Pondematen, in verfcheidene Stukken in de Grond zittende CHICOREY

WORTELS, alle ónder dén Dórpe Kollum, waar van aanwyzinge is te bekomen , by bo-
vengenoemde Secretaris te Kollum, Wie gadinge maakt, kome op Vrydag den 5 October
1708 ''s nadcmidda.s te eén uur ,"ten huize van Arme JacobsGroenlant , Castelein te Collum.
TV Advocaaten PIERSON.en HANEKUYK, als mede de Notaris WIERDSMA , zullen
-»-** opSaturdagen den _Oc-öber 1798, by denprovifioneelenPalmflag en den 13dito by de
-finalen Palmflag, telkens op 2 uur prtecies , ten huize van den Castelein JanTfenbcek, in het
Hooghuis te Leeuwatden, 'publiek by Strykgeld priefenteeren te-Verkoopen : BAKKEVEEN
cum annexis, gelegen in Opfterland in Friesland , beftaande in de Capitaale Heeren Huizfo-
2inge Stallingen , Hoveniers -Wooning, Hooven, Bosfchen, Cingels en verdere Planta.
Sen, nt-t de Gerechtigheeden van dien. —_ Voorts alle de Vaarten, Wyken, Vallaten,
yallaats-huizen Velden en Veenen van Bakkaveen met derzelver Gerechtighden. Wy-
ders twee Boerèplaatzen, Bosfchen en verder opgaand Hout, enz., en zulks in 13 Perflie-
Jen; breder by Biljetten befchrcveu.- Waat op geboden is:

Op het ifte Per-heel volgens Billet 1600 C. Gis. o St. oPenn.
Op het 2de - -5000 — o — O "
Op het 3de - - 7775 o — o -—Op het 4de - ' - - 4,25 ——— 0— 0
Op het, sde - * *" a3°o '■— 0 — 0 —_-

Op bet 6de - ■ - - <516 - o ■— o
'Op het 7de - - - 9i° -"10 — o

Op het ofte " - - 22*7. 0 — 0. Qp het 9de - .'** - 3105 0 — 0
Op bet ioJe - 20° o — o —-Op het tide - - - 6555 0 — 0
Op het 12de - - - 1455 ■ ■ -5 — 0 —Op het 13de . -,',.'." 25°t—' '■ ■■ O*— O
-Qe Verhooping zal gefchieden by den Advocaat Pierfon te Leeuwarden.

NB NB. TV31" word vermist EEN BOEKJE met Joodfche Letters, alwaar medebyver.
NB. ■»-/ mist word een AgtfteKooplot van de thans trekkende Zesde Clasfe, No. 28026, ■en mede een Zestiende Kooplot inde Zesde Clasfe, thans trekkende , No. 04982 ; dezelve

wordt vriendelyk verzogt, dien hetzelve gevonden hebben, om het teregt te brengen , by
Meyer Ifaks of Benjamin Arons , beide Kooplieden te Leeuwarden, alwaar den regte Eigenaar
hekend is, vermids anders op de gemeldeLooten geen betaaling zal gedaan worden, en dien
het vermiste teregte brengt, zal voor zyn moeite beloond worden.

AUKE KLOMP, Lakenkfope** op de breedzyde vari de Nieuweftad teLeeuwarden, adver-
teert, dat hy zyne WINKEL, beftaande in Lakens, Sarges, Baayen, Greinen, enwat

meer tot zodanig eene Affaire behoort, heeft verplaatst 10 Huizen verder 11a de Langepyp ,
bv de Nieuwepyp, op de hoek van hetPlein van de Heer Burmania, in het Huis, waarin
vooiheen Mn/e de Vries eefle Bontwinkel heeft gedaan; hy blyft zig by dezen recommande-
ren in.iede**s Runsr.
"D AUKE FABER , Koopman , wonende op het Sehoenmakersperk te Leeuwarden , adver-______

teert aan een iegelyk , wie eenige duizenden Ponden, CHICOREI heeft te drogen of te
i-r.i«'. n zig b- bovengemelde gelieft te vervoegen, dezelve belooft een prompte en civile
bedienin., <"<"

Br,eve" p"co. ZEG HET VOORT.

Bv TOSEPH PHILIPPUS, Koopman in alderhande zoorten van Inlandfche en Buitenland-
fche OBLIGATEN en RECIPISSEN, woonende in deBeyerftraat in het For-

tuin te Leeuwarden, zyn aanftaande Maandag, na het aankomender Post, tot's avonds vyf
uuren te bekomen: HUUR-LOTEN voor l- Lysten voor de 2de Week der Zesde Ciasfe
van de thans trekkende Gencraliteits Lo'erye, nevens ’22 het geheeleLot, Half/* tr.
Ouart f .-10. Agtfte ’3-15. Sestiendc ’l-7- 8 5 als mede Heelc en Gedcéitens in Koop
vo^site Lysten*. »&&» ?**.- Cgujrast. — Verzoekt een ieders gunst.



r\F. RAAD DER GEMEENTE VAN ÈEEU%'ARÏ)EN, adverteert"*bV Jezen dat 'den ;
*-* fföêdél van wylen FE.'I.O dr VIUES, in leven Koopman tc'Leeuw.irdengerepudieerd, <en die van deszelfs nagelaten Weduwe geabandonneerd, en alzo beide"afgeftaah zyn, by
A éten van RepuJiatiecn Abandon'de datisden 1.5'September 1798, en dat dïensvolgcnsdaarover,
ten oruiecr Curaturen Schoren ben«xmd te worden, denzelven Raad, de Crediteuren van
"wylen .Fcyko de Vries en deszelfs 'nagelaten Weduwe voornoemd, nodigt en verzoekt voor j
Conimisfaris uit's Rasds midden op den 3 O-tober eerstkomende, op den Raadhuize ter

zelver Stede, 's morgens om 10 uuren, ten einde ccii of meer Curatoren over gemelde
Boedel te benoemen. Ter Ordonnantie van den,Raad.

J. VAL K.

DE RAAD DER GEMEENTE van Uitingeradecl, verzoekt by dezen, aan allen welke
Floreen fchierende VASTIGHEDEN in gedagte Diftric. in Eigendom hebben , (en bui-

len het zelve wooncn,) daar van aangaaf te doen, ter Secretarie van gemelde Diftrict, als
mede van derzelver Nanstlegers en Bruikers, uiterlyk voor den 1 O-tober 1798.

Ter Ordonnantie van voorfz. Raad,
J-de TONG, Secretaiif.

DEN RAAD DER GEMEENTE VAN HINDELOPEN, adverteerd door dezen dat de

Jaarlykfc'ic HERFST-KERMIS oP den -.0 O-tober aanftaande, en vervolgens alle Jaa-
ren-, gelyk cok de MAY- KERMIS op .den 5 May altoos op die dagen ftaat gehouden te

worden, wordeade deAlmanach Drukkers verzogt dezelve in hunne Almanachen "'lzo -?
plaatzen, en zullende .aldaar geenc Ryfi'elaar- en Bedelaars worden toegelaaten, maar dire,-_
door de Stads Dienaars warden buiten gebragt. , .-.
DE RAAD DER GEMEENTE van de Stad WORKUM, gedenkt publiek by st**y*S£?

A.n de Meestbiedende te VERHUüREN: De Inwooningen en Opkomsten der STAD»
HERBERGEN, als : die by de Sluis en onder 't Raadhuis ; de SLUIS, ZEEDYK en Stads
VALBRUGGEN, en zulks alles voor de tyd van vier agtereenvolgcnde Jaaren, inteffaan
njet St. Petri en den tl May 1799, en te eindigen opgelyke tyd in den Jaare 18Ó3. Wie
daar aan gading heeft, kome op Donderdag den i November 'aanftaande, 's' voordemiddag»
pi-ecys te elf uur op den Raadhuize aldaar, en huurc op Conditien, die als dan zullen wor-
den voorgeleezcn, en indmiddelcn tyd te vernemen ter Sccrctarye van gemelde Stad.

Ter Ordonnantie van de Raad voornoemd, S. STOFF E L S.

De Procureur C. N. van df.r LET, za! op Maandag den r O-tober 1798, 's avonds te .5 uur prrecies, ten huize van Fedde van der Veen , Castelein in de Va.k te Leeuwar-
den , by de tweede Zitda„ , pra-fenteeren te Verkopen: Een zeer net en modern betim-
merde HUIZINGE cum annexis, «taande en gelegen tusfchen de Vischmarkt en Sacr-iment-
ftraat, aan de Voorftr.iat te Leeuwarden, invoegen door.?. Smit Mr. Horologiemaaker cpm

uxore , als Eigenaar word bewoond, den 12 Novcml-er 1798 vry te aanvaarden. Waar op
gj-bnden is de geringe fom van 1808 Goud Gis. 7 Strg.
\| o Alle diegecne, welke iets te pr-Etendeeren hebben van, of fchuldig zyn aan, de

" IN D Boedels van JACOBUS TENKING, Apothecar, en SAAKJE FOK-
KENS , Egtclicien te Leeuwarden, Worden verzogt daar van fpoedjge op.aave ofbetailinge

te doen aan de Procureur C. N. van der LET en Coopman S. POLAK terzelver Stce_e,

als _enitrhorifecrde Curatoren.
NB. lEMAND GENEEGEN ZYNDE, de wel geconditioneerde APOTHEEK, met zyn

tocbehooren van gedagte Tenking.mm uxore,-uit de-hand over te neemen, vervoe-
gc zich by bovengemelde Curatoren.

Men zal op Maandag «len t October 1798 , 's morgens te 9 uuren en volgende digen , op
het geweezen Hof te Leeuwarden, by Boelgoed pr-efenteeren :e Verkoopen : Alle de

MEUBELEN en HUISGERADEN, beftaande in Moderne Spiegels, Tafels, Canrepces en
Stodên, Bvreau's. Kasten en Cabinetten, fraaye Porfelynen, als groote Stellen, Schotels,
Borden, Theegoed enz.; alsmede Ledicanten. Pavdjoenen met haarc Gordynen ; verders
Koper. Tin en Yzerwerk, twee extra groote fraaye Globen, een kleine Btandfpuit, en het
geen meer te voorfcliyn zal worden gebragt.

NB. Zullendeop WOENSDAG den3A,'s namiddagsvan twee totvier uurenVcrkogt worden,
PORCELEINENen STOELEN. - DONDERDAG en VRYDAG mede op boventre-
mekle uuren, PORCELEINEN, TAFEL- en BED -SPREEDEN enGORDYNEN.

De -Secretaris S. WYBENGA, zal op Maandag den. 1 O-tober 1798, 's namiddags 2 uur,
in de Herberg te Tzurn , voor den tyd van 10aancenvolgende Jaaren , publiek byStryk-

geld VERHUÜREN: Eene ZATHE en LANDEN cum arm., onder voorfchreven Dorpe

Tzum, groot naar Naam en Faam 35 Pondematcn, belast roet 10Florenen , thans in gebruik
by Tiete Folkcrts cum ux., tot Petri enMay 1800, voor deJaa.lykfche Huur van f 200-17- 8

B S. WYBENGA, zalop Vrydagen den 5, 12 en 26 O-tober 17Q8, telkens
's namiddags 2 uur, inde Herberg te Peins, by Strykgeld Verkopen: Een EEUWIGE

RENT.-E, g-"'" 1' 26 Car. Guldens, gaande uit de Zathe te Peins, door Evert Thysfen be-
woond Een DITO, groot f n-4-: gaande uit de Zathe te Peins, door Ruurd Wybes
hevvoond.. Een DITO, groot ’ 10-:- : gaande uit 22 Pondëm. Land onder Peins , by Jan
Je'ttt) itl*'i.éb*r_ik: Eet» DITO-, groot ’2 - ro-: gaande uiteen Huizing-- te Peins, door
Tandt Reinders bewoond. TweeDITO , ieder groot 14 Stuivers, gaande uit de Zathenondel
p.'-ins, door Manen Merts en YjeuWe Pnsth'umus bewoond. Een DITO, groot 5 Stuivers.
Baande uit eene Huizinge te Peins, doft. Jan HaScs bewoond.
TV'n Secretaris F."n_ BOER, Za] op Dingsdag den'2O-tober 179&, des nademiddags de

"*■** klok 3 uuren', ten huize v-n Syie Wier. Castelein te Arum, publicq by Boelgoeds Ar-
ticulen van Wonferadeel Verkoopen: Vier Pondematen in de „rond zittendéla„__b_..-e CHI-
CHbREY WORTELS onder Arum, en twee Pondematen DITO onder Kims-A-erd, beide
Stukken hebben volmaakt gewas gemaakt, de vier Pondematen te bevragen by Wybe Batik' 5

{-Trider eerstgenoemden Dorpe . en de twee Pondematen by Tmc Pieters Ticbelaar teKimswerd-
DE VOOGDEN van het STADS WEESHUIS te Hai*in*en, zullen op Woensdag den

3 Oétobcr 1798 , 's namiddags op 2 uur pr-ecys, in het Weeshuis voornoemd, publiek
"by 'StrvKßcld Verkopen: Vier ftuks Lands OBLIGATEN . ten laste van't voormalig Ge-
west Friesland,, zasien groot aan oud Capitaal 4000. Guldens, als 1 4 400. Is. 600 en_ _ iooóGuldens, rentende 2 pCent; Voorts 1 _ aooo Guldens, zynde in sflosfing Anno
i* 18. rentende tegens 3 pCent.
"XTEILING aan de Oude Schouw onder Akkrum, op Woensdag den
V 9 Óclober i7<.3, yan diverfe zoorten Zwols Eiken HOUT, waar

onder nu vrïs aangekomen; Wordende dagelyks ook uit de hand verkogt.
De Secretaris W. van JELGERHUIS, zal op Woensdag den 3 Oétober 1798, 'smorgens

to uur, ten huize van de Castelein _"«._ Jans te Beers, publiek by Strykgeld VER-
.HUURF.N, voor de rvd van vyf aan een volgende Jaaren..—— Een heerlyke ZATHE en
LANDEN, meteen fchoone Huizinge , Schuure en.Hovinge cum annexis, ftaande en gele-
gen te Beers, groot na naam en faam 6iJPondematen, alle Gieidlanden, belastmet 30Floreen.
Wordende thans by Doekc Douwes bewoond en gebruikt, tot Petry en den 12 May 1799. De

Onditien zyn intusfehen te vernemen by Gerben Douwes, adminiftrerende Kerkvoogd totBeer*.
T>'C Allen den peeren die vermenen eenige Eigendommen te hebben , van vasteBANKEN
XJ. ert GRAVEN in de Kerk te Beers, worden verzogt, om daarvan opgave te doen,
aan Gerben Douwes of Ti'amke Harmens . als Kerkvoogden van den Dorpe Beers, uiterlyk
vi>or den 1 November 1708; by nalatiaheid van dien, zullen dan gemelde Banken cn.Gra-
■vj-n vervallen worden verklaard, voor de Kerk aldaar.

MET CONSENT van de Raad der Gemeente der Stad Harlingen, gedenht de Castelein
S. L. r>_ WR'-BS-. in het Wa-rentie by de Suiderpoort ten gemehien Stede, te laten

"Verfchieten na een Schyf. met Exerc'tie-Geweeren, de voleende Pryzen : Een JAGT-GE-
WEER', een-fra-fy'-Shbcld PISTOOL, een ZILVEREN LEPEL en een dito HEGT; op
..nr-rt-ffd-g den 4 October. 's nademiddags preeier te één uur,.

Men eedetikt té laten. Vprzeilen. op de Zuiderzee, buiten de Haven te Harlingen: 'Een
uitmuntend fraav ZILVEREN SCHEERHOUT met VLEUGEL; op Donderdag den

4 Oéfotiir I7t)8 , 'e beginnen 's morgens 11 uur precies, door Booten en Jagtcn of Vaartui-
genzonder oiul-'f heil, mi's net langer dan 36 voet; de Conditien te verneemen by de
Co-y'fchenker YSENREEK aldaar. . .
Met de ver-.schte Voorkennis van den Raad der Gemeente van _4_ngw.rden, gedenkt de

Bor-cr -CLAA3 de JONG, aan de oude Weg onder den Dorpe Gcrfloot, op tyd en
plaats, mider te bepalen, te laten Verlootcn : Een extra Vetre en door zyn grootheid zeer
nitmuiitcnde zwaare OS, zynde 1. dezelve ruim 6 Voetcu Fricfche Maat hoog, langzydig van
Statuur.-en zwaar na advenant.' Wie in dezeLotery verkiest te dcc'en, wordt verzogt zich
Te-laten It'fcbryv n bv den Burger J.Ricmerfma in 'toud Posthuis op 't Heerenveen, alwaar
de' Conditien zullen te zien zvn.
■MR "W* is uit de _«- te Koopen: Een uitmuntende wel ter Neering ftaande
IN D» HUIZINGE , voorzien met een fraaye Intrek vol Commoditeiten, en arm. de Hui-
*in.e extra groote Voorleden annex, op den 12 May 17.9 vry kunnende aanvaard worden.
ftader onderriehtin. by A. BR'-W-Wv. Houtkoper op de Niruweftsd te Lecuwanlen.

I"mant eeneven zynde-uit de hand te Konen, een BROUWERSKETEL. en de GEREED-
SCHAPPEN d*c tot een l',rouw*rv behoort. —«W-Mof een.STOKERS KETEL, groot

5 iZ-k, met alle GEREEDSCHAPPEN, die tot een Stokery behoort, adresfcere zig by
■Vfr.lJ- Wieii'_!- Tnt Stavoren. ' " . .

D-. Koopman LF.VV IACOB van Sneèk, wonende in' de nieuwe Uftdragery in deSlotma-
kers Straat te L-wvardm. adverteert, dat hv Verkoopt allerlcye zoorten van nieuwe

1.1-dpren, aiYi lA_3EN, ROKKEN, CAMISOLEN, differente zoorten van VESTEN,
„Verkoopt en Koopt allerhande Oude Klederen, — Verkoopt en Verhuurd BEDDEN
Verzoekt een ieders gunst en recommandatie.

f*\Ë RAAD DÉR GEMEENTE DER STAD FRA..ÈKÈR, zal op DirgJdag'den 3t
*-"' October 1798, des morgens ten tien uur, in de Herberg 's Lands-Weivaaren, binnci
Franeker, aan de mecstbiedende by Strykgeld pra.fente.en te Verkopen : Drie Metaalei
Stukken defect KANON , ééu zespondèr met een jaargetal 158 1, en twee drieponders 1535binnen zes weken af te haaien, én Contant te betalen , nader onderricht ter Secretarie aldaar
'M l> Het word publiek bekend gemaakt, dat te Lippenhuizen de JAARMARK zyn za
>■**-*" den 1 October; VLASMARK den 2 oaober ; BEESTEMARK de eerfte Maan
dag in Odoiicr, en verders, alle Jaaren. ZEG HET VOORT.
["V Procureurs 15. TUNINGAen T. S. STEPHANY, teHarlingen, zullen op Woensda,

den 3 Oétoi-cr 1798, by de finale Palmflag, 's avonds prscies 6 uur, in het Logetn'cnt de Gouden Leeuw, by de Castelein T. Smith, ten gem. Stecde, publiek by Stry.
geld pKefertteren te Verkopen :

I. Eene hegte en wel ter Neering ftaande HUIZINGE cum omnibus annexis, ftaande egelegen aan de Zuidzydc der Lanen, binnen Harlingen; door wylen Gaatje van Lint We<Betrend Jans, als Eigenaarfche bewoont geweest, op den i November 1798 vry te aanvaa:den, exenit de Agterkrtmer oude Mey 1799.il- Een fraaye HUIZINGE, ftaande op de hoek van de Carelvi-fchers-fteeg-, binn.Harlingen, door Rient Tjeerds cum uxore als Huurders wordende bewoont, voor 40 gl« Jaars, Mey 1799 vry te aanvaarden.
111. Een WONINGE in de Snakkerbuuren, binnen Harlin-ren , dor/r Jaeob Gerrits cviUxore als Huurders wordende gebruikt, voor 30 C. gis. 's Jaars, oude Mey 1799 v.v 1"anvaarden. *IV. Een HUIZINGE cum omnibus annexis, ftaande op de Zontfirot by de BargebuuPï'P. op de hoek van het Poortje, binnen Harlingen, door Martinus Tuimelaar cum uxoals Huurders tot Mey 1799 wordendegebruikt.'
V. Een HUIZINGE cum annexis, ftaande binnen Harlingen in deHofflra-t, dor Luitj,Saskers cum uxore als Huurders wordende bewoont, op oude Mey 1799 vry te a-nvaardeiWie gading maakt kome op voorfchreve tyd en plaatze, en kope op Conditien ais dtvoorteleezen, die.intusfehen gezien kunnen worden bv voorfchr. Aé-uarien.

r)e Proccrcur Fiscaal T. S. STEPHANY, te Harlingen, zal op Woensdag den 3 Octcber 1798, by de finale Palmflag', tén huize van 7\ Smith , Castelein in de GoudiLeeuw binnen gem. Stad , 's'avonds precies 6 uur, bv Strykgeld prrefcnferen re VerkoperEen hegteen wel ter Neering ftaande HUIZINGE en ruime BAKKERY, ftaande en glegen op de Osmarkt binnen Harlingen, z63ahig dezelve thans bewoond worden gediven is, door Barent Pieters cum uxore. op oude Mey-1799 vry te aanva.-rden; als me«dan ds BAKKERS GEREEDSCHAPPEN op onpartydigc tauxatie' overtcnemen.' Vgadinge ma.kt kome op voorfz. tyd en plaats en kope op Conditien als dan voortcleze:
die inmiddels c-y-ien tonnen worden by bovengenoemde Aéluarius.
J)e Notaris PÏETER BOOTSMAN, zal op Donlerdag den|l4 Oftober 1798, 's nademi

dags I uur, ten huizf van Johannes Vonk , Castelein in de Zon op't Heerenveen , Ibefloten Briefjens VERHUUREN. voor vyf aan een volgende Jaaren , in te ga.n metPe-
en May 1790. yekere Heerlyke ZATHE en LANDEN, met 'Huizip.. . . ci-uure cum 2
nexis, geie-rcn onder den. Doroe de Broek, pront na ftaani en faam één honderd en tien Pc
dematen, wordende thans hv Reitze Dirks ggbrpfkt, — zynde in'tusfchen ie Conditien
bovengemelde Notaris op 't Heerenveen te vernemen.
«r\? Donderdag den 4 OétoHer 1798, zal men tqn Huize van Johannes Staties, op de Xcv-' markt te Bolsward publiek bv BOELGOED Verkopen : Een menigte Timmermans
Molemakers GEREEDSCHAPPEN, bcfl-ande in Schroeven, Vyzcls , Do-nmekn-gre
Touwerk en verders al wat tot een cornnlectc Molemnakery en Timmérwinkel behoord,
veel om te fpefificeeren : mit-ga-Jets MEI'T.ELS. on INBOÉL, nis Bedden en F-edsgocder
Kqper en Tin.en *r geen verder ten vonrfebyn zal worden gebragt. Wie t-adingé .heefkome ten voorfchreven dage, 's morgens.o imr,; ten Ivu'ze voorn., zullende''s nademidda
half een upr met de Verkoop der Ger.edfchappen een begin worden cemaakt.„__ ZEG HET VOORT. ,
13eSecretaris P, REGNERY en R. RODENBURG Az..' Prsefenteren publiekf by Strj.

Reld aan de MeestHedende te Verkopen:" Een deftigeet- wel.betimmcnïe HUIZING!
voorzien van een ruim Voorhuis en Voorkamertje, twee Kamers, waar tusfchen een ruilKelder, Stalling en Hooizolder, fampt Put. Rak, Blcekveld en verdere Commoditcitcftaande en gelegen op het West-Eind van de Joure, me: de dood door de Weduwe wyl
Symon Sytzes ontruimd en'dircét by de finale Palmflag te aanvaarden, exempt de Agtcrl
mer waar aan het recht van huuringe is tot May rr9y. Wie Wcr aan gading maakt, kot
op Maandageu den 8 0c.0_er.793, by de Befchryving , den 1,5 by de tweede Zitdag , end
22 by de finale Palmflag, telkens 's avonds ten 5 uur, tén huize van //. W. van Gatsbet
Castelein in het Tolhuis op de Joure. Zynde'de Conditien inmidde.en tydc by voorft
A«-tuarien op de Joure.te vernemen.HRAAP, Secretaris van Dantumadeel, praifenteerd by Boelgoed te Verkopen: On|

" veerd 14 Pondematen in de grond zittende CICHOREY|;WORTÈLS te Rinsmagces
co een parthy CICHOREY ZA«*.D , nader te bevragen.hy de Hovenier van'de'Old Rnat
heer van Haren, op Eyfinga Staate te Ringsmageest. Wie gading maakt, kome Maand
den 8 Oc.ober 1798 , 's morgens om 10 uur ,-" ten huize van de Old Raadsheer van Hare.
"n voornoemde Eyfinga Stante te Rinsmageest.

HRAAP, Secretaris van Dantumadeel., pra_fentccrd by Poelgoed te Verkopen: Mode
» ne MEUBILEN en HUISGERADEN, beftaande in diverfe..fchoone Bedden n:

des. elft toebehoren, eenige Ledikanten en Spiegels, voorts Stoelen, Tafels, KoopercnTi
een menigte Japans Pastclein, beftaande in Schotels, Borden. S'telzels en Komrne;

nn_ een parthy ErigeJscrr Aardewerk ,-beftaande voor het grontftc gedeelte in Schotels 1Borden , een rest Glaswerk, vier groote Lauërierboomen, met deszelfs Bakken, verfcheié
ue ditoKleine, een menigte vreemde Uitlandfche gewasfen in .Potten , én het geen meer
voorfchyn zal worden gebragt Wie gading maakt, kome Dingsdag den 9 October'l79B <
volgende dagen, telkens 's morgens 9 uur, ten huize van de Old Raadsheer van Haren, «Eyfmga Staate te Rinsmageest.

NB. De Goederen zullen van HEDEN tot d* dag der Verkoping door een iederkunnt

D worden gezien. .
R- J. WITTEVEEN, pra.fenf.eert publiek by Strykgeld te Verkopen: Een dcftii
HUIZINGE en BAKKERYE, ftaande en gelegen tot Metflawier, wa-r in zcdert fan;

Jaaren de Bakkerye met ved fucces is geé'xerceerd, thans by Hendrik Altdries bewoond, d«
naar het geven van den finale Palmflag, diredvry te aanvaarden. Wie' hier nm gadln;
heeft, kome op Dingsdag den 9 October 1798 by de Befchryvinge, en'.'Vrydag den 26 di
by de finale Palmflag, telkens om twee uur naar noen, ten huize van Willen Jochuim
Castelein tot Metflawier, en Kope op Conditien, dan voor te lezen.
TV Secretaris CORNELÏS SCHELTEMA, zal op Donderdag den. 11 O-tober J?9 8 hy c

' eerfte Schryvinge, den 18 dito by de Verhoginge, en den 25 dito by de fina'e Pain
fl*-g, telkens des namiddags ten één uur, ten huize van de Castelein C. ScVroeder, in c
Bogt vanGuiné binnen Franeker, pr-efenteren aan demecstbièdencfcby Strykgeld te Verkor_ti

L Een ZATHE en LANDEN, met Huizinge en Schuure , by Johmnes Te.tes ge-ruik!
tot Petri en May 1802, '_ Jaars voor 320 Guldens boven de Lasten , groot 58=..Pondemat_r
bezwaard met 21} Floreen.

11. Tien Pondematcn in een ZATHE en LANDEN pum annexis, onder den Dofp e Wii
-fum, by~Ricnts Jgis als huurder gebruikt, tot Petri en May 1803 , 's Jaars voor 42 Gil
d ns vry geld.

UI. Zes Pondematen GREIDLAND, zvnde een gedeeltevan de zogenaamde Galge F^r
buiten 't Oost van Franeker, by Douwe Wytfes gebruikt, tot Petti i"8oa, "s Jaars voot ]

Goud Guldens en 6 Stuivers per Pondemate, vry geld.met -sJ.Floreer.. ■ .
IV. Twee-en-veertig Pondematen over hoog en laag in een ZATHE enLANDEN, oud

den Domc Schalfum, by Broer Wytfes Wed. als huurderfe gebruikt, tot Petri CII May 186
voor 4 Car. Guldensen 10 Stuivers per Pondemate vry geld.

V. Eén EEUWIGE RENTHE, Jaarlyks tot 28 C-r. Guldens, gaande uit Bloemkete
onder Franeker ; en eenige GRONDPAGTEN uit Huizen te Franeker ,-. 's jaars t
zeven Car. Gulden.-. - -
ABEL BOLHUIS, Castelein inde-Herberg Roma te Harlingen, gedenkt op Vrydag <*,

5 October 1798 , 's namiddags pKecys twee uur, ten zynen huize te laten Verkolver
Een Daar ftawe Mans SCHOENGESPEN. benevens een Zilveren KOLF tot een Prs-rms
NB. NB. Dy de Castelein FE-DDE vaader VfEEN indeValk teLeeuwarden; Franek

NB.' '.-**-* _y_. Mulder en D* Romar ,- *fja*--ingèn G. 'Slcarman en Tjeerd Roelof,
Sneek R. Brdnsma, op de Lemmer van der Wal- H«>.7e'neintum Brinxma; en te Arum I

-van Gorktim en Frans iïavs, zvn te-1-ekomen, LOOTEN vo«;.r de MYDRECH'.
SCHE GOUD feN ZILVER LOTERY, waar van de Trekking, wederom ten ovcriiai
van Commis/bfitfen uil de Municipaliteit van gemelde Plaats , ftaat te gefcliiédt-i op' piÜgsdi
den 2% October 1798." In dceze Lotf-ry worden onder anderen getrokken de volgende aan<_cnly.-e fta*y_ 1 R.
ZEN, als": _..» Gouden Ketting, vier dik, mei een Boot, ter .waarde van tab Gulderrs* -.-
ertra fraav Goud Hnrologie,, van ICo Gis.; twee e.vira fraaye Vts.'fpels , van W Gis ; ft
Gouden Granaate -Ketting , van 40 Gis., een fraav Ziiver Ttorohpi van -,_ Gis- ; 'W. Z
veren Zak-Tabakdoos van loOls., een paar fraaye Mans Gespen, van 23 Gis.; er» pa,

Zotttvaten. met glazen Bakjes en .ScHopj.es v.n 20 Gis.: en verders..aanzimlyke Tryzc-i

als een fraaye Tasbeugel, een rist zilveren Hemdroks-Knooscn, VrTO-vcn Gespen.. Stiui
doozen, enielde en dubbelde Kniptasjcs. BrpibeugeUjes, 'Gouden Ringen, rui*, en*".

De prys is 32 Stuivers ieder Lot, en de Conditien zyn by. bovengemeldeUitgeev-rs Gr*- tis te bekomen.

Ter Drukkerij-, vanT IV__ATTHYS. KOON, in dt Groote Kerk/lraat, iet twetde Huis van ie Pyïjïeeg, te Leeuwardens
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