
"  "P ~ˇ7 B LIEKE V ER K O O P I N G 
DiTopenbare nottri» N MEYER te Boliwtrd prefenteert publiek by verhooggeld ,    aan den meestbiedenden ,    t 

verkoopen : 

I Eeoe fchoone en in <i jare 1811 nieuw gebouwde HUIZINGE en BARKERY com annexis (Taande eo geleget 

op de Markrftrait binnen Bolsward gequoreerd letter A ,  no 88 hebbcsde tot naastlegers de beer Sybe Braaksma 
,? 

ten Zuiden en Westen en roejuf vrouw T Menalda ten Oosten thaas door de weduwe F Klir ,  als eigenaarfche 

genaarfche bewoood r 

II Eene HUIZINGE en ERVE cnm annexit ftasode en gelegen op het Rleiazaod Manen Bolsward ,   gequoteerd let 

ter B no 168 ;   thars door He huisvronw vaa Gerrit Krentebolle alt hourderfebe bewoond hebbende tot naastlegers 

legers Get rit Kost er ,    len Noorden Dutje Milis ten Zuiden 

III Eene HUIZINGE en ERVE cum annexis fta’ode en gelegen op het Hoog binnen Bolsward eeqioteerd letter A 

no «So hebbende tot naastlegers Gtrrit Kotter ten Westen en ds heer Livius Rtgntrus Focktns ,    ten Oosten 

thars door de weduwe Bernardus Witteboer als huurderfche bewoond f 

IV Eene HUIZINGE en ERVE cum aonexis (taande en gelegen op rien hoek vaa de Nleuwtftad ,    binnen Bolsward 

BE KLIMMERBOOM grqnoteerd letter A no 35 thans door Ohe Jacobs cum exore ,   als huurders in gebruik 

V 7 Pondematen KLEYLAND gelegen aan de Sneeker- Vaart buiten de Stad Bolsward 

Zynde de Huizingen op den iaden MEI 1815 vry te aanvaarden � 

Wie hier aan Radinge heeft kome ,  op DONDERDAG den iften DECEMBER 1814 by den finales palmflsg des 

avonds ten 5 uren ten huize van de weduwe H ARMEN WTBES ,  in de Wynberg te Bolsward en koope op condities 

dan voor te lezen ,    intusfehen te vernemen by den notaris Nicolaas Meyer te Bolsward 

De notaris v 0 LEY te Ylst ,  zal publiek by ftrykgeld verkoopen 

Twee HUIZEN en eenige plekken GROND en GRONDPAGTEN alle (taande en gelegen te Ylst en by zon» 

der een groote vrnebthare TUIN in vyf percelen bevattende een fchoae party bsste AARDE welke zeer geaakke 

lyk kan verveivoerd worden 

Wie gadinee maakt kome op DONDERDAG den iften DECEMBER 1814 by de befchryving en den is 

DITO by den proviGonelen Øn finalen palmflag telkens d namiddags ten twee uren precies in de herberg by Tryntji 

Aukes de Boer te Yls’ en koope op conditien alsdan voor te lezen welke acht dagen veor de eerfte zitdag by den 

notaris voornoemd te lezen zyn 

De openbare notaris D de VRIES ,  te Heerenveen ,  by vtnnis van de Regtbaak ter eeriïer Ioftantie aldaar benoemd ,? 

zal op ZATURDAG den loden DECEMBER 1814 des namiddags precies ten twee uren ten huize van HEN 
DR1K EWtRMAN ,    kastelein aan de Nieuwe Bru ,    onder Terband ,    in ^Engwirden ,    aan den meestbiedenden ingevolge 

volge alsdan voortelïzeae voorwaarden ten zynen kantore te yjiden ,   ter verkoop aanbieden 

Ten eersten ;       Drie en eer-vierde mad allerheerlykst KLYNLAND in de plaats van Jan Stiffens ten (Polde ,    in no 

1 te Terband en znUs in percelen 

Ten tweeden :     Vyf en een-tweede mad DITO ,   ia de plaats van Hendrik Schelles Brandsmt ,   in no a ,    tt Terbiod ; 

’in percelen 

Ten derden Zes en een-tweede mad in de plaats van Hans RUzes ,    in no 13 te Luiojebird ;   in percelen 

Ten vierden Acht mad in ’de pla»t»vvan Pier Jans ,    in no 8 ,    te Lniojebird in percelen 

Ten vyfden Zes a ad in de plaats van Freerk Otles re Loinjebird in percelen 

Ten zesden Acht mad in de plaats van Uilke Martens met ØØn en een-tweede mad in de plaats van Mint je 

Jans ,    te Tjsllebird in percelen 

Ten zevenden Twee mad de reed bv Jehs Ktlderhuis ,    re Tjallebird ia percelen 

Ter achtflen Vier mid vsn Hendrik Jacobs ’ no 8 te Tjallebird ;    in percelen en 

Ten negenden Acht mad in de plaats van Dottwe Ifiegers ,    in no 18 te Ger floot 

Gefchiedende deze verkoop ten verzoeke yan vrouwe 5 A B Man Vofs ,  weduwe van wylen den heer Martinus Bnw 

rictus van Idema ,  te Heerenveen ,  zoo voor zich als mede-trfpename van haren ab intemto overleden oudften loon Edo 

Alma Bouricius van Idema als in qualiteit als moeder ea wettige voogdesfe harer nog vyf in leven zynde minderjarige 

kindereo ;    alle brefler V hi ,    ten k-rtce van vöorzeide noraris dagelvks te bekomen 

Mr D SURINGAR notaris te Beetsterzwaag zal publiek bij strijkgeld verkoopen 
I Eene HUIZINGE en ERVE te Zui ,  no 139 bij S A Frieswijk bewoond 

H Eene rooiiale SCHUUR KLEIN-SCHUURTJE en TUIN naast het iste perceel 

III Eene HUIZIN3E en TUIN in de Nootdetdtagten ,  bij H D Betlekem bewoond 
IV Ongeveer i§ loperstal LAND aldaar 

V 9 Lopenstal BOSCH aldaar 

VI a Lopenstal BOSCH aldaar 

VII Een kamp LAND achter de Hoijeweg aldaar groot 7 lopenstal 

VIII Een dito aldaar groot 4 lopenstal 

IX Een dito aldaar groot a lopenstal 

X Een dito aldaar ,  groot 4 lopenstal 

XI Een kamp LAND en gedeelte van eene FENNE aldtar 

XII Een gedeelte van een FENNE aldaar 

Wie gadinge maken kunnen komen op DONDERDAG den istec DECEMBER 1 dec namiddags ten � 

oren precie ,  ten huize van M J Offringa ,  te Zuiderdrachten 
Mr H CANNEGIETER en 

J J WiERSMA notarien t« Grouw en te Sreek ,   prefenteren op ZATURDAG dan 

3den DECEMBER 1814 des morgens ten 9 uren tea huize van Okke Ftbketna boer onder Rauwerd by 
Boelgoed 

goed en gereden gelde te verkoopen 

Een uitmuntend BOERE REEUW en BESLAG beftaande in 11 beste EALVE KOEIJEN 3 dito RIEREN 6 KAL- 

VERS 3 PAARDEN a VARKENS 9 SCHAPEN en LAMMEREN 14 koesºeten beft gewonnen Hooi *  Hooiwagens 

een Chais voorts HUISMEURELEN ,  tn verder al het geene ten dage der verkoop meer re voorfchvn zal worden gebragr 

De notarit WYMA te Harlingen zal aldaar (BY OPEN WATER op den 7dea DECEMBER 1814 tea ia aren 

precies in de herberg Roma poblek piefenteren te verkoopen : 

Een sienw amgebrag’e Liding Memetfche BALKEN ,  KLAPHOUT en DEELEN ;  voorts Noordfche Greeaen BAL 
KEN Oudfoenffbe en Arendalfcbe JUFFERS KOLDERS enz 

De noraris WYMA re Hulingen ,  zal aldair op WOENSDAG den I4den DECEMBER 1814 ten 6 nrea dei avonds ,? 

ten h» ire «an H Winter publiek prefeoteren re verkoopen en doen befrhryven 

Eeae HUJZINGE en van onds vermsarde Kruideniers Winkel DE HOLLANDSCHE WINKEL genaamd ftaande ra 

Harlingen aan de Voorftraat wyk E no 10 met den daar achter zynde TUIN en PAKHUIS uitkomende in de Kleine 

Kerkftraat ,  «ten laden MSI 181 5 vry te aanvaarden breeder ky bilktten vermeld Ook is deze Haizktge iatasfebea 

UIT DE HAND TB KOOP 
Mea prefentetrt eerstdugt ,  tyd ea plaits nader te bepalen «nbUek bv ftrykea ea verhoog galden ,  te verkoopen 

De helft over hoog en laag ia eene keertvke ZATHE en LANDEN damde en gelegen onder het behoor v»a 

4e dorpe Oos-erzee groot ongeveer veertig aad WEID- ea HOOILAND toaas bv den medoeifeaaar RŒln Jtntj 
Htrds bewoosd ea gebuikt op den isdan MSI 1S15 vry te aanvaarden 


