
Stads- en Dorpskronîek van Friesland
over de jaren 1798—1808 %

door Dr. G. A. WUMKES.

1798.
Jan. 6 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Nieuw-

jaarsgifte aan Thomas Joha door S. D. van Aylva op
Hania State te Holwerd.

„ 17 Verkocht '/« in een huis bij de Fransche kerk te Leeu-
warden, bewoond door den kunstschilder J. van der
Meulen.

„ 22 Verkocht Sierdsma State te Deinum, bewoond door
wijlen den old burgemeester A. Meinsma.

„ 26 Aanbesteed het afbreken van een klokhuis en het op-
bouwen van een nieuw torentje op de kerk te Oosterzee.

„ 28 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Ver-
dediging van Th. Joha tegen de beschuldigingen van
S. D. van Aylva, 2e druk.

Febr. 13 Aanbesteed het afbreken der oude school en kamer en
den bouw eener nieuwe school met kamer te Twijzel.

Maart 7 Aanbesteed het afbreken van het oude klokhuis en
van den kerkgevel en het maken van een nieuwen
gevel met spits daarop, te Oosterhaule.

„ 9 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te
Oldeholtwolde.

*) Onder dezen nieuwen titel wordt de Friesche Kalenderkroniek,
die in vorige jaargangen van de Vrije Fries een plaats vond, voort-
gezet. Zij is wederom geput uit de rijke bron van de oude Leeu-
warder- couranten. Het kalendermatige met zijn prentjes en rijmpjes,
dat gekozen werd om het dorre van een kroniek te verbreken, is
gebleken niet meer noodig te zijn. De schat van aanteekeningen, die
hier is vergaard, heeft zijn liefhebbers gevonden. Om het naslaan
te vergemakkelijken wordt voortaan een zuiver chronologische volg-
orde in acht genomen.



1798.
Maart 31 Overleden te Anjum Julius Hobbe Unia van Burmania.
April 10 Kerk- en armvoogden te Berlikum verkoopen de dorps-

klok, gegoten door Jurjen Balthasar, staande op het
kerkhof aldaar.

„ 21 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Laatste
uitzetting van T. Joha door S. D. van Aylva. Alsmede:
Klaagreede van Geert Alberts gewezen havenchercher
te Franeker, wegens de haatlijkheden en vervolgin-
gen enz.

Mei 12 De leden der ontbonden Sociëteit in het Hooghuis te
Leeuwarden komen samen om over de goederen der
Sociëteit te disponeeren.

Juni 30 A. van der Bij in de brouwerij den Ojevaar op de
Deinumer Suupmarkt te Leeuwarden verkoopt een ver-
zameling natuurlijke zeldzaamheden en een groot getal
Roomsen keizerlijke penningen. Verschenen bij C. van
Sligh te Leeuwarden: De groote waarde der Evangelie-
leere aangeprezen door Ds. M. Eppens aldaar.

Juli 3 Generaal Daendels arriveert te Leeuwarden.
„ 26 Overleden te Wyckel Epeus van Hylckama. Versche-

nen bij D. Romar te Franeker: Eenvoudige leerrede
over 1 Cor. XI : 28—29 tot bestuur van eenvoudigen
bij het gaan ten H. Avondmaal door G. B. R. P.

Sept. 8 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Staat
der volkstelling of lijst der bewoners van alle steden
en dorpen in Friesland, door Ds. A. Cuperus te Knijpe.

„ 10 Finale palmslag van Galama State te Koudum, be-
woond door Wed. Heeringa.

„ 17 Verkoop van Eisinga State te Rinsumageest, bewoond,
door den raadsheer van Haren.

„ 27 Boelgoed op Eisinga State.
Oct. 6 Om den bloeienden aardappelhandel nog meer te be-

vorderen ontslaat de magistraat van Sneek de Hol-
landsche aardappelschepen van het gewone marktgeld.

„ 13 Verschenen bij L. van Sligh te Leeuwarden: De leer
der verkiezing en verwerping eenvoudiger gemaakt,
ter toelichting van de gewigtige vraag of de Gerefor-
meerden zig met de Remonstr. broederschap en ver-
dere protestanten vereenigen kunnen.

„ 30 Verkocht door de magistraat van Franeker drie me-



1798.
talen stukken defect kanon, nl. een zesponder (Anno
1581) en twee drieponders (Anno 1580).

Nov. 10 Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Vervolg der
consideratiën over de geestel. en kerkegoederen, ge-
volgd van een inventaris der kerkegoederen van de 3
parochiekerken te Leeuwarden door G. J. Voorda, rent-
meester der geestel. goederen.

Dec. 20 Uit de hand te koop de buitenplaats van F. Bavius te
Birdaard. Verkoop van verscheidene perceelen hout
op wijlen Humaldagelegentheit te Augustinusga.

1799.
Jan. 2 Uit de hand te koop de buitenplaats van Sixma te

Birdaard.
„ 18 De Kapiteins H. Z. Attema en C. B. Siborgh gecanton-

neerd op Ameland, besteden het bouwen van 2 houten
wachthuizen aldaar aan.

„ 19 Van de nieuwgebouwde kerk te Molkwerum, bij execu-
tie verkocht, wordt Dr. R. Muntz te Bolsward provi-
sioneel kooper voor 1000 goudguldens.

„ 22 Verkoop van opgaand hout op Dotinga-State te Dron-
rijp. Katknuppelen op Nieuwe Bildtzijl om eene zil-
veren hecht.

„ 23 Schrijfpennen met stalen punten, voor weinige weken
uitgevonden en reeds op meest alle kantoren in Hol-
land in gebruik, verkrijgbaar bij V. v. d. Plaats te
Harlingen voor 2 zestehalven per stuk.

„ 26 Verschenen bij B. Brantsma te Sneek: Handelingen der
Geref. Commissie aldaar omtrent de Groote Kerk. En
bij A. Siccama te Leeuwarden: 2e rapport der Ger.
Commissie aldaar, omtrent de Kerkgebouwen aldaar.

„ 28 Verkoop van opgaand hout op de buitenplaats van
Mej. T. van Sminia te Wommels.

„ 29 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Betoog
dat de Ger. gemeente te Leeuwarden vooralsnog niet
moet instemmen in de voorslag der kerkel. commissie
om de Roomsgezinden ƒ6000 ter afstand van hun recht
op de kerken te geven.

„ 30 Verkocht een groote steenen poort te Hijlaard, lang
26, wijd 20 en hoog 24 voet, voorzien van 60 ankers
en verdere kanteelsteenen, de muren 2 steen en l'/s



1799.
steen dik, met een bovenverdieping tot woning.

Jan. 31 Verkocht voor de kerk te Weidum o. a. een eeuwige
rente groot 30 Car. gl. gaande uit Popma State en een
dito groot 30 st. gaande uit Groot Hania.

Febr. 12 Verkocht afbraak van Galama State te Koudum, be-
hangsel van doek voor 5 kamers, een wildbaan, vo-
gelvlucht, trekkassen enz.

Maart 9 Achlum verlangt een nieuwen schoolmeester, inkomen
150 car. gl. boven de schoolpenningen.

Juni 3 J. A. Regenbogen en E. Tinga aanvaarden het hoog-
leeraarsambt te Franeker.

„ 6 Overleden op Meersigt te Wyckel Ytje Lepie, Wed.
van wijlen den Secretaris Dodonaeus Pierius Heem-
stra van Kolde.

Aug. 20 Aanbesteding van het schuren der koperen kronen en
blakers in de Leeuwarder kerken.

Sept. 7 Verkocht Vijversberg te Rijperkerk, bewoond door Mej.
Janke Stellingwerff, wed. Johannes de Vries.

„ 9 Verkoop van % in Groot Andla State onder Wons,
groot 94 pondematen.

„ 20 Overleden de steen- en beeldhouwer Dirk Embdervelt
te Leeuwarden.

Oct. 5 Jacob Roorda te Tzummarum vraagt een zetmeijer
voor de plaats Harkema State aldaar.

„ 7 Inwijding van het nieuwe orgel te Jorwert, maker A.
v. Gruisen te Leeuwarden.

Nov. 9 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Godsdien-
stige vertoogen door F. Hoekstra, doopsgez. leeraar
aldaar.

„ 23 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Leerrede over
Filipp IV: 6 door Ds. W. G. Reddingius' te Dronrijp.

1800.
Jan. 1. S. v. d. Werf te Leeuwarden geeft een weekblad uit

ter onderrichting voor de eenvoudigen.
„ 11 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Rede-

voering gehouden op het feest van 19 Dec. 1799 we-
gens den aftocht der Engelschen en Russen door Jan
Brouwer, doopsgez. leeraar aldaar.

„ 15 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Een der-
gelijke redevoering door F. Hoekstra. Verschenen bij



1800.
K. F. Lojinga te Bolsward: De landing der Engelschen
en Russen beschreven in een dito redevoering door
Ds. P. M. Kesler aldaar.

Jan. 28 Verkocht 100 iepen op den singel van Oxma State te
Menaldum.

„ 31 Verhuring van het diaconie-spinhuis te Bergum.
Febr. 21 Overleden te Leeuwarden, Johanna van Breuckeleoud

115 jaar.
„ 22 Parnassijns der Joodsche gemeente te Leeuwarden

wenschen een obiigatie-leening te sluiten van ƒ9000
voor het bouwen van een nieuwe Synagoge.

„ 28 Verkoop van Sierdsma State te Deinum, bewoond door
Ph. Meinsma.

„ 3 Overleden Ynso Bottinga, rector der Lat. scholen te
Harlingen.

„ 12 Schoolmeesters-examen in de Welsryper kerk, tracte-
ment 140 car. gl.

„ 17 Verkoop van een hovinge, de bestekte Tuin, naast het
ledige erf van het afgebroken Galama State te Koudum,
groot 1 pondemaat.

„ 31 De aangekondigde verkoop op afbraak van de Stins
Scheltema met poort onder Morra, gaat niet door.

Apr. 10 Verhuring van de zwanejacht loopende van de Wor-
kumer vuurtoren naar de Brekken, de Zandmeer langs
Hemelum over Staveren tot Hindeloopen.

Mei 6 Overleden te Leeuwarden Jr. W. Holdinga Tjalling
Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
grietman van Wonseradeel.

„ 9 Overleden Arnoldus Petrus Tinga, emer. pastoor te
Leeuwarden.

„ 10 Verkoop van het huis de Fraterniteit op de breedzijde
der Nieuwestad tegenover de waag te Leeuwarden, be-
nevens meublement, kandelaars, tabakscomforen enz.
Verkoop van 8 pondematen greidland te Pingjum ge-
naamd het Slot.

„ 12 Door de magistraat van Franeker aanbesteed het naar
beneden brengen van de grootste klok in de kerktoren
aldaar, zwaar ongeveer 6000 pond en verkoop der klok.

„ 17 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: De gods-
dienst de eenigste steun van de maatschappij, inwij-
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dingsrede van de kerk te Molkwerum door Ds. H. W.
C. A. Visser te Warns.

Mei 30 Overleden de beroemde geneesheer Georgius Coop-
mans te Franeker, curator der academie.

Juni 8 Overleden te Leeuwarden Fredericus van Poppel,
Roomsen priester en kapellaan, bekend gemaakt door
den pastoor Dominicus Willems aldaar.

„ 11 Overleden te Leeuwarden Jr. H. W. baron van Plet-
tenberg, oud eerste regent van Harlingen, gedeputeerde.

„ 14 De Leeuw. Courant bevat de advertentie van den ver-
koop der ingestorte tufsteentorens van de Abdij te Eg-
mond. Aanbesteding van den wederopbouw der af-
gebroken Hantumerpoort te Dokkum.

„ 26 Verkoop van de helft in de Bildtpoortmolen op de
stadsvesten te Harlingen.

„ 29 Hooiverkoop op de Singels van Groot ter Horne te
Beetgum.

Sept. 22 Prof. J. Mulder te Franeker houdt een oratie ter na-
gedachtenis van den geneesheer en curator Georgius
Coopmans, een maand later verschenen, met portret,
door W. B. v. d. Kooi.

„ 29 Frans Swart, kunstschilder te Leeuwarden, ten huize
van zijn vader in de Kleine Kerkstraat vraagt leer-
lingen. De kerkvoogden te IJsbrechtum bieden een
oud kerkorgel, een clavecimbel en een spinnet te koop
aan.

Oct. 11 Verschenen". Raad aan de Herv. Gemeenten in het ge-
weezen Friesland o. a. tot het zamenstellen eener al-
gemeene commissie ter behartiging van hare kerkelijke
belangen in dezen tijd, door Ds. Joh. v. Assen te Har-
lingen.

„ 18 Te huur de buitenplaats Welgelegen aan de Harlin-
gervaart te Deinum, te bevragen bij den predikant.

Nov. 13 Verkocht de herberg met hingstemannerij te Achlum.
„ 24 Verkocht de deftige huizinge genaamd de Aardappel-

beurs bewoond door Nolke Jacobs en Durk Disma op
de Cingel te Sneek (thans wellicht de Herv. pastorie).

Dec. 9 Aanbesteed het afbreken van het oude klokhuis en het
wederopbouwen van een nieuwen toren te Tietjerk.

„ 12 De organist en klokkenist G. Minnema te Sneek, in-
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specteert het door Alb. Gruisen te Leeuwarden ver-
nieuwde kerkorgel te Heeg en bevindt het in orde.
Publieke verhuring van het buiten Meekma te Ferwerd.

Dec. 20 Oproep van aannemers voor de inpoldering van 800
pondematen lands ten zuiden van Minnertsga. Ver-
schenen bij D. Romar te Franeker, het portret van den
curator der academie G. Coopmans, gegraveerd door
Vinkeles met een vers van S. Stijl.

„ 27 Verschenen bij C. v. Gorcum te Sneek: Een woord
op zijn tijd ter opwekking van het Geref. volk in Ne-
derland (waarschijnlijk van Ds. N. Schotsman te Sneek).

1801.
Jan. 9 Aanbesteed de reparatie van het klokhuis te Doniaga.

„ 12 Verkoop van "/is in de leerlooierij met 36 looikuipen
der Wed. Hilverstein te Heeg.

„ 13 Verkoop van boomen op Habbema en Dotinga State
te Dronrijp.

„ 17 Verschenen bij C. v. Gorkum te Sneek: Herinnering
aan de voornaamste lotgevallen van kerk en vaderland
gedurende de 18de eeuw en de nieuwe eeuw geopend
door een leerrede over onzen thans bedenkelijken toe-
stand, door Ds. N. Schotsman te Sneek. Verschenen
bij A. R. Fink te Leenwarden: Redenvoering over den
verstandigen schoolleeraar, gehouden in de nutsverga-
dering door Dr. J. Vitringa Coulon, en: Een woord
van pas aan het Bataafsche volk, antwoord op: Een
woord op zijn tijd, ter opwekking aan het Geref. volk
van Nederland, 2e druk.

„ 26 Verkoop van het huis in de Groote Hoogstraat te
Leeuwarden voormaals bewoond door pastoor A. P.
Tinga, nu door den rabbijn Moses Levy.

„ 27 Evert Semler, administrateur der domeinen van den
vorst van Nassau in Friesland verhuurt: De Nationale
Tuin te Leeuwarden en de Kasteleinswoning op het
Hof te Leeuwarden, bewoond door den ondermajoor
Harteminck.

Febr. 5 Men begint de heerlijkheid De Nieuwe Fenne bij Ber-
licum af te breken en biedt aldaar 500 Fransche rui-
ten en een linnen kamerbehangsel met Engelsch laken
opgelegd te koop aan.
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Febr. 9 Secretaris G. Keuchenius verkoopt 7 perceelen boomen

staande in de hovinge van het gesloopte Galema State
te Koudum, benevens den ringmuur daarom heen, doch
niet de keuken daar bij staande. Verkoop van het
diaconiespinhuis te Bergum. Verkoop van de grauw-
papierwindmolen met woonhuis en droogschuur onder
Idsegahuizen, 10 knechtswoningen en het z. g. n. spin-
huis, alles toebehoorende aan Jelmer P. Tichelaar te
Makkum.

„ 11 Verschenen bij V, v. d. Plaats te Harlingen: Raad aan
de Hervormden in Friesland, waarin niet alleen de
toestand van de gemeenten in deezen tijd wordt afge-
maaid, maar ook de gronden aangeweezen en betoogd
van hun regt op de pastoriegoederen en fondsen door
Joh. van Assen te Harlingen.

Maart 7 De gemeenteraad van Wijmbritseradeel roept de erf-
genamen op van wijlen pastoor Prince te Heeg.

„ 12 Verkocht bij afbraak Scheltema Slot te Morrha.
„ 20 Verschenen bij D. Romar te Franeker het door W. B.

van der Kooij geteekende en vervolgens gegraveerde
portret van Dr. G. Koopmans, curator der academie
aldaar.

„ 26 Het vredestraktaat met het Keizerrijk te Leeuwarden
afgekondigd.

„ 27 Ten sterfhuize van Sybren Willems te Pietersbierum
verkocht een draaimachine tot glasslijpen en een groote
bibliotheek van theol. mathematische en medische
boeken.

„ 30 Verkocht te Oosterbierum een jaarlijksche revenue van
18 gl. uit de kloostergoederen van Lidlum.

April 7 De afbraak van Scheltema Slot te Morrha begint.
„ 8 Verkoop van 150 iepen op den Singel van H. A. H.

van Knijff te Ferwerd.
„ 1 1 S . D. van Aylva en T. Joha verklaren de geschillen

over de nalatenschap van Elisabeth Anna van Aylva
vereffend en al hetgeen de een tot nadeel van den
ander heeft gezegd of geschreven als niet geschied.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Vrede-
zang bij den aanvang der 19de eeuw.

„ 22 De boekhouder W. Olivier en de voogden van Mar-
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tinikerk te Sneek besteden aan het vervloeren van het
geheele kerkhof aldaar.

April 25 Overleden op Rijsbergen op Schiermonnikoog Anna
Cornelia Douairière Stachouwer, geb. de Jong van
Persijn, medevrouwe der heerlijkheid Schiermonnikoog,
tante van C. Rinia van Nauta, geb. Assuerus Avenhorn.

Mei 5 Vanwege het Nut heeft in de kerk te Marssum het
examen plaats der schoolkinderen in spellen, lezen,
schrijven, godsdienst en zedekunde, waarna Ds. Manger
te Jelsum een redevoering houdt en de prijsuitdeeling
plaats heeft.

„ 25 Overleden Jan Tobias te Harlingen, commissaris van
het Harlinger veer op Amsterdam.

„ 28 Overleden op den huize Adama te Etten (N.-B.) Isaac
Martin oud kolonel bij de Friesche infanterie.

Juni 13 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: De voor-
en nadeelen van het zo veel geruchtmakend oeffenings-
werk, onderzogt, getoetst en tot behoorlijke bepalingen
gebragt door Ds. Martînus Eppens te Leeuwarden. Ver-
koop van Dekama State aan den hoogen Heereweg te
Weidum.

„ 16 D. Rornar te Franeker verkoopt bij D. v. d. Sluis,
boekdrukker bij de Vischmarkt te Leeuwarden een
kabinet oude Romeinsche penningen, meer dan 600
stuks in verzilverd was afgedrukt.

„ 20 De magistraat van Sneek ontvangt voor arme patiën-
ten in het ziekenhuis aldaar van iemand te Balk 20
ducatons en beveelt verder de inrichting met haar 70
patiënten aan.

„ 24 De maatschappij van Landbouw te Amsterdam ver-
eert een fraai geschilderde tabaksdoos aan Pieter
Aukes, ontvanger der florenen te Reitsum en aan R.
Nicolai te Lollum voor het inzenden van den staat
hunner boerderij.

„ 25 Overleden Jacob Posthumus, gouddraadwerker te Leeu-
warden.

„ 27 In Friesland verkocht medicinale koralen, 3 aan een
snoer voor jonge kinderen om den hals ten einde het
tandkrijgen te bevorderen en een kraal voor vrouwen
tusschen de borsten voor zogvermeerdering.
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Juli 4 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: I. De

gelukkige toestand van Friesland, afgescheiden van
deszelfs tegenwoordige verdeeldheden door S. Gratama
aldaar; II. Ontwerp van eenige schikkingen nopens
den openbaren godsdienst door Heere Oosterbaan,
doopsgez. leeraar aldaar; III. Vraagen over den gods-
dienst tot onderwijs der jeugd door de Doopsgez.
leeraren aldaar, 2e druk; IV. Leerreden over de ge-
lijkheid der menschen door Freerk Hoekstra, doopsgez.
îeeraar aldaar; V. Betoog dat de vrouwen behooren
deel te hebben aan de regeering van het land, door
denzelfden; VI. Prijsverhandelingen over de Vraage of
het voor Friesland voordeeliger zij den uitvoer van
hooi eens vooral te verbieden of wel voor altoos on-
bepaald open te stellen.

„ 6 Gabinus de Wal, Petrus Gerardus Steensma en Coen-
raad VVilîem Anton van Haersolte, leerlingen der Lat.
school te Leeuwarden, gepromoveerd naar de acade-
mie, houden op het raadhuis een redevoering: 1 de
arte grammatica, 2 de arte rhetorica, 3 de arte logica.

„ 7 Verkoop van 7 pondematen land aan de Houkesloot
bij Sneek, genaamd het Galgeland.

„ 9 Verkoop van het buitenverblijf van wijlen Mr. A. R.
Binkes onder Workum.

„ î 1 Te Leeuwarden overleden Anna Maria Gerdes, wed.
van wijlen Prof. Ewaldus Hallebeck te Leiden.

„ 16 Houtboelgoed achter de afgebroken stalling van Galema
State te Koudum.

„ 19 Overleden op Kingma State te Zweins, Fokel Helena
van Burmania, echtgenoote van J. M. van Beyma thoe
Kingma.

,, 25 Afbraak van een huizinge in de Loopgraven bij Leeu-
warden. Verschenen: Afscheids- en intreérede van Ds.
N. Schotsman te Sneek.

Aug. i Verkoop der buitenplaats Welgelegen aan de Harlin-
ger trekvaart te Deinum. Verschenen bij R. Brantsma
te Sneek: Het leven van Mozes, een schoolboek van
H. Elsinga te Bozum.

„ 3 Aanbesteed het leggen van een dam door de Heng-
stepoel bij Heeg.
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Âug. 14 Overleden te Makkum de gleybakker Jan Rommerts

Haarsma. Bottie Hylkes Kingma drijft voortaan de
fabrikatie van steentjes en schotelgoed op den naam
der firma Wed. J. Haarsma. Arjen Fey op Dekema
State te Weidum verkoopt staatsloten.

„ 15 Verkoop der huizinge Holdinga te Finkum, met hovinge,
plantagie, singel en bouwlanden. Verschenen bij F.
Bohn te Haarlem: Geschiedenis der landing van het
Engelsch-Russisch leger in N.-Holland, alsmede de krijgs-
bedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar als
in Vriesland en Gelderland in 1799 door L. C. Vonk.

„ 17 J. Stachouwer op Schiermonnikoog maakt bekend dat
zijn schoonvader Johannes Blom, med. dr. aldaar is
overleden.

„ 19 Jacob Beekmans te Leeuwarden geeft les in de gron-
den van het clave-cimbaalspel, het Gregoriaansch spe-
len en zingen, zich te vervoegen bij pastoor G. Hem-
berg in de Noteboom in de Speelmanstraat aldaar.

„ 22 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: De tegen-
woordige Staat van Friesland in 4 dln.

„ 31 Afvuring der gewapende burgerwacht te Leeuwarden,
's middags 3 uur; 's avonds 10 uur danspartij gead-
sisteerd door het gansche corps muzikanten van het
eerste battaillon in de Stadsschuttersdoele.

Sept. 1 Verschenen een libel getiteld: Het kerkegeld door list
op list, gestoolen uit een ijzeren kist, waarin Dirk
Roelofs te Wirdum als dief wordt aangeklaagd.

„ 10 Verschenen bij Wed. H. Post te Leeuwarden: De vrij-
heid der godsdienstige oeffeningen, betoogd tegen het
werkje van Ds. M. Eppens.

„ 28 De curatoren van Symon van Sloterdyck verkoopen
de „vermaarde" glasfabriek aan het water te Makkum.

Oct. 8 De kastelein C. Schreuder in de Bogt van Guinee te
Franeker, laat verschijfschieten 2 zilveren gespen, een
jachtgeweer en een zilveren lepel.

„ 17 Verschenen: De Friesche Stalmeester of Paarden- en
koeiendocter, inhoudende o. a. het onfeilbaare middel
voor de dolle hondsbeet, dat de Staten van Friesland
door het geven van een jaarlijks pensioen aan Hycke
Botis door den druk gemeen maakten.
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Oct. 24 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Staats-

regeling van het Bataafsche volk.
„ 31 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Nader Adres

door de Gemagtigden van genoegzaam alle de ge-
meenten der Herv. Christenen in Friesland, waarin tot
nadere adstructie van derzelver en het recht der Her-
vormden op de geestelijke of pastoriegoederen en fond-
sen gevonden worden.

Nov. 2 Verkoop der huizinge Groot Swanenburg te Deinum.
„ 6 Overleden op Unia State te Marssum Jacobus Moor-

man Bouwmeester, in leven oud-gecommitteerde Staat.
Dec. 1 Verkocht in de Benthem te Dokkum een huizinge

staande bij de Droggerspijp te Dokkum, voormaalstot
een Remonstrantsche kerk gebruikt, voorzien behalve
't vertrek tot de kerk gebruikt van beneden en boven-
kamer, groote keuken, tuin en bleek, waarop geboden
1312 car. gl. 15 st. en een huizinge op de Steenen Dam
't Gasthuis genaamd, voorzien met 2 onder- en boven-
kamers, waarop geboden 284 car. gl. 10 st. Versche-
nen bij C. van Sligh te Leeuwarden: De gemeente
van de Lemmer opgewekt in eene leer- en lijkrede uit
Openb. 2 : 5, bij gelegenheid van den onverwachten
dood haarer leeraars Georgius van Bleiswijk, uitge-
sproken 16 Nov. 1800 door Ds. J. C. Venema te Oosterzee.

„ 6 s' Lands uitlegger ter recherche, geposteerd op de Abt,
wordt om het wintersaison ingetrokken tot 10 Maart
1802 en Harlingen als uiterste wacht aangemerkt.

„ 8 Overleden te Ijlst de alombekende Wiebren Lolkes, in
de wandeling genoemd Lytse Wybren, gehouden voor
de kleinste man van geheel Europa, zijnde zijn lengte
2 voet, 2 duim Rhijnlandsche maat, oud bijna 72 jaar,
gehuwd 29 jaar.

„ 15 De kastelein P. J. Panstra te Rottevalle laat op de
schijf met jachtgeweeren een vet varken verschieten.

„ 23 Verkocht het Kalkwerk met 2 ovens en laskhuis met
grond groot 2 pondematen, genaamd het eiland Maltha
buiten 't Hoogend te Sneek. Verschenen bij D. v. d.
Sluis te Leeuwarden: Plan en reglement van een exa-
men voor een heelmeester, apothecar, vroedvrouw en
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vroedmeester. ontworpen door de departementale com-
missie van geneeskundig bestuur.

Jan. 12 Het volksonderwijs vanwege het Nut te Leeuwarden
wordt in de Luthersche kerk, 's avonds 7 uur, voort-
gezet. Verschenen bij C. v. Gorkum te Sneek: Leer-
rede over Neh. XIII : 1b ter itîwijding van de kerk te
Molqueerum door H, W. C. A, Visser. Verschenen bij
J. Weppelman te Amsterdam: Overdenking over Ps.
39 : 5, benevens twee oefeningen gehouden voor de
behoeftigen der Geref. gemeente door Dirk Ypeij, lid-
maat en wettig aangesteld oefeninghouder binnen Har-
lingen.

Febr. 6 H. Wigersma komt wonen in het Nauw te Leeuwarden
en neemt de van ouds bekende hoedenfabriek over van
wijlen T. van Dalen.

„ 19 Overleden op Schiermonnikoog C. L. Stachouwer,
medeeigenaar dier heerlijkheid.

„ 22 Verkocht een jaarl. eeuwige rente groot 8 goudguldens
gaande uit Jr. Dambits zathe te Lichtaard.

„ 26 Aanbesteed de verbouw der kerk te Oosterhaule, waar-
bij een nieuw torentje wordt aangebracht op de kerk.
Te huur het buiten de Wildbaan te Wolvega, be-
woond door den heer Muntingh.

Maart 16 Verkocht een partij esschen stammen op Sjoorda State
te Giekerk.

„ 27 Parnassijns der joodsche gemeente te Leeuwarden
willen grond aankoopen voor den bouw eener nieuwe
Synagoge, wegens onvoldoende ruimte in de oude en
de gedurige kosten daaraan; aanbiedingen bij den
voorzittenden Parnassijn David Nathans bij de Osse-
kop. Verschenen bij D. Romar te Franeker: Lierzang
wegens den vrede tusschen Engeland en Frankrijk, in
Latijn en Nederlandsch door Prof. H. Waardenburg te
Franeker. Overleden op het ouderlijk landgoed te
Bergum Margaretha Tjacomina de Blau, eenige zuster
van Ds. Theod. Brunsveld de Blau te Groningen.

April 14 Verkoop der herberg De drie rosenobles te IJlst en
het geoctroyeerde veerschip van IJlst op Leeuwarden
bevaren door Doije Hartmans Talsma.

„ 29 Verkoop van het Koekkoeksbosch, 1x\i. pondematen,
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geheel beplant met vruchtboomen aan de Bolswarder-
vaart bij Franeker.

Mei 1 Verkoop eener kazerne of barak in klei opgetrokken
in 1795 en verdeeld in 3 vertrekken te Anjum, een
dito op de Nieuwe Zijlen.

„ 8 K. P. Plantenga in de Groote Hoogstraat te Leeuwar-
den beveelt zich aan voor het schilderen van behang-
sels en schoorsteenstukken.

„ 31 Verschenen bij v. d. Sluis te Leeuwarden: Kerklied
ter gelegenheid van den vrede te Amiens. L. R. Went-
holt op Groot Lankum bij Franeker recommandeert
zich als eigenaar van den Zuider rogmolen op de
vesting bij de Zuiderpoort te Harlingen.

Juni 1 Prof Ant. Chaudoir te Franeker draagt het rectoraat
over aan Prof. E. Wassenbergh met een rede over de
bepaling van de eerste beginselen der zedeleer.

„ 2 In de schouwburg op de Breedstraat te Leeuwarden
wordt ter gelegenheid van het vredefeest door de Ne-
derduitsche tooneelisten vertoond Loon der Waarheid
of de Gesluierde Vrouw, tooneelstuk van Kotzebue,
besloten met een lofzang op den vrede, met vol orchest
en zangstemmen. Verschenen bij P. Wiarda te Leeu-
warden: Een kunstig gedrukt vers op den vreede.

„ 15 Overleden te Harlingen Johannes Stijl, oud leeraar der
Doopsgezinden te Makkum.

„ 19 Verschenen bij C. van Gorkum te Sneek: Verhandeling
over den waaren aart en het aanwezen van s' men-
schen zedelijk verderf en onmagt ten goede door Ds.
H. W. C. A. Visser te Warns.

Juli 10 Verschenen bij P. Wiarda te Leeuwarden: Opwekking
tot plegtigen dank wegens den herstelden vrede, naar
Ps. 46 : 9, 10.

„ 11 Verkocht 2 pondematen Stoelmattensaardappels op
Unia State onder Marssum.

„ 19 Verkoop van den zilversmidswinkel van Ude Sinia in
het Nauw te Leeuwarden.

„ 20 Aanbesteding van het gedeeltelijk afbreken en opbou-
wen van den toren te Boer. Gedrukt bij D. Romarte
Franeker: De Vrijmetselarij tot steun van het Chris-
tendom.
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Juli 23 Jelle Banga draagt bij de promotie van de Latijnsche

school te Franeker, in de Academie-kerk een door hem
zelf vervaardigd Latijnsch gedicht voor, over den vrede.
Overleden te Franeker Mr. Albartus Telting, gehuwd
met Tetje Scheltema.

Aug. 2 Verhuring van 3 pondematen aardappelland aan de
Hooge Dijk te Goutum, briefjes in te leveren op 't slot
aldaar.

„ 31 Verkoop van Jansma State in de Rijp onder Ferwerd,
groot 99'/* pondematen.

Sept. 1 Ds. Bernardus Verwey te Marssum bekroond door het
Nut met 2 gouden medailles: 1°. Voor een bijbelsch
leesboek voor de school; 2°. voor een prijsverhande-
ling over de vraag of de godsdienst volstrekte ver-
zaking van alle vermaken vordert.

„ 3 Verkoop der buitenplaats van Lycklama à Nijeholt, aan
de trekvaart bij Bolsward.

„ 10 Johan Arnold Roemer te Grouw, M. A. Swalue te St.
Jacobi Parochie, Johan Westhof te Hindeloopen, beha-
len hun diploma als heelmeester bij de departementale
commissie, Jan Harkema te Franeker, en Keimpe Pie-
ters Reitsma te Oosterbierum, als vroedmeester.

„ 11 In de hortus botanicus te Franeker bloeit een zware
Muesa Pardisiaka. Verschenen bij C. v. Gorkum te
Sneek: Korte inleiding in de boeken des O. Verbonds,
uit 't Duitsch van F. C. Lange door Ds. H. W. C. A.
Visser te Warns. T. Rameau, Fransch kostschoolhou-
der tegenover de gewezene Latijnsche school te Leeu-
warden, houdt een afzonderlijke avondschool voor jon-
gejuffers.

Oct. 4 Overleden op Barrahuis onder Wirdum, Anna Cata-
rina Elisabet van Wyckel, Wed. Busaan.

„ 7 Floreenplichtigen beraadslagen over den „deplorabe-
len" toestand van den toren te Exmorra.

„ 16 Verschenen bij I. Verwey te Franeker: J. J. Maurier,
I. Over den invloed, welke de philosophen, vrije met-
zelaren en illuminaten op de Fransche omwenteling
zouden gehad hebben. Een tegenstuk van de gedenk-
schriften der Jacobijnen door Barruel, naar het Fransch.
II. De Vrije Metzelarij in haren eigendomlijken luister
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hersteld. Eene verdediging van deze orde, naar het
Duitsch.

Nov. 8 Overleden te Leeuwarden Jr. Jan Lodewijck Doys van
Burmania, old colonel en old gecommitteerde Staat
van Friesland. Verschenen bij J. Allart te Amsterdam:
Verdediging van den geopenbaarden Godsdienst tegen
desselfs hedendaagsche bestrijders door Prof J. Regen-
bogen te Franeker.

Nov. 8 Het door L. v. Dam gerepareerde orgel in de Groote
kerk te Leeuwarden wordt weer in gebruik genomen.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: 1. J. J.
Rousseau's „Verband der Maatschappij" met aanteeke-
ningen. 2. Verhandelingen over waarzeggerijen, dui-
velsbezweringen, toverijen enz. door Ds. H. Lemke te
Wier.

„ 15 De burger L. S. Loude doet publiek electrische proe-
ven in de liefhebberij-comedie bij J. Posthumus in de
Haniasteeg te Leeuwarden.

„ 24 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Introduc-
tio in materiem medicam van Prof. Ypey te Franeker.

Dec. 23 Verkoop der Zathe Sint Ursel in het Heidenschap on-
der Workum. groot 145 pondematen en 7 einsen door
Eelke Harmens gebruikt. Verschenen bij I. Verwey
te Workum: I. Zwakheid der schriftuurlijke gronden
voor een volstrekte praedestinatie. II. Iets over de
protestantsche formulieren van eenigheid, een volks-
boekje, waarin het onwettige, schadelijke en ongeoor-
loofde wordt aangewezen enz. III. Gods ware kerk op
aarde, alle van denzelfden onbekenden schrijver. Ver-
schenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: De schaphan-
der of de kunst om in de diepste wateren drijvende te
gaan, vert. door C. van Engelen, voorheen Doopsgez.
leeraar te Harlingen, schrijver van de weekbladen De
Denker en de Filosoof.

1803.
Jan. 12 De toren van Schalsum moet een nieuwe spits hebben.

Verkoop der huizinge van procureur fiscaal O. Ruardi
te Groujv, 4 graven met groote grafsteenen in de kerk,
benevens het gestoelte van majoor de Haas in de kerk
aldaar.
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Jan. 25 Verkocht de huizinge Meekma, met tuin, plein en 17

pondematen land daar achter, bij Ferwerd.
Febr. 12 Overleden te Oldeberkoop Ludolph Johan Willinge,

sedert 1752 gepensionneerd luitenant van het cavallerie-
regiment van den graaf van Regteren, 82 jaar oud.

„ 13 Aan de Friesche kust tyj Koehool aangekomen over
het wad, met paard en sleed, Pieter Gerses Sorgedra-
ger, benevens 4 man, komende van ter Schelling. Op
zee is voor de haven van Harlingen een groote tent
gespannen, waarheen men dagelijks wandelt en waarin
men zich vervroolijkt.

„ 23 Verkoop van den rogmolen, gebouwd 1773, op de Drie-
pijpster dwinger te Dokkum.

„ 24 Verkoop van de veengraverij de Bolderen met molen
en tenten, onder Garijp, eigenaar Freerk Sijbrens.

Maart 23 Verschenen bij S. van der Ley te Harlingen: Barzil-
lai de Giliaditer, ten voorbeeld voor bejaarde Chris-
tenen door Dirk Ypey, lidmaat aldaar (gehuwd met
Magdalena Reinalda).

„ 26 Gewaarschuwd worden allen die het medicament van
Smalle Ee noodig hebben, dat zij wegens namaak er een
biljet bij ontvangen van Jan Klazes Wildeboer; het is
nergens te bekomen dan bij de Smaleester schippers
aan huis.

„ 31 Verkoop van een buitenplaats met hoveniershuis en
hovinge onder Dongjum, groot 121/» pondematen, in
huur bij Dirk Zytes en Jan Yebs, geboden 6000 car. gl.

April 1 Benoemd te Franeker tot hoogleeraar in de rechten
Mr. H. W. Tydeman te Deventer.

„ 9 De steenfabriek te Zweins bij Kingma Tille, overge-
gaan van P. J. Beyma Sr., de grootvader, op A. Fon-
tein & Co., komt nu in handen van P. J. Beyma Jr.

„ 19 Aanbesteed het afbreken en wederopbouwen der boe-
renhuizinge Rodenburg op het eind van Uitwellingerga
onder Boornzwaag.

„ 20 Boelgoed bij Durk Alles, huisman in het klooster Na-
zareth onder Idzega. Aanbesteed het afbreken der
oude en weer opbouwen van de nieuwe synagoge te
Leeuwarden.

„ 23 Verschenen bij P. Wiarda te Leeuwarden: Het groot
2
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belang der Christenen om het hemelsche boven het
aardsche te verkiezen. Leerrede over Hebr. 13: 14,.
door Ds. H. Manger te Jelsum.

April 24 Overleden te Hallum Abraham Waslander, voorheen
luitenant kolonel in 't regiment van den generaal-ma-
joor Marquis de Thouars.

„ 26 Verkoop der Zathe 't Nieuw Klooster, groot HT/jpon-
dematen onder Scharnegoutum.

„ 30 Verschenen bij Is. Verwey te Workum: Proeve van
volksonderwijs gegeven door het nutsdepartement Leeu-
warden in 1801 en 1802, door dr. J. Vitringa Coulon.

Mei 1 Te huur een heerenhuis te Wolvega met wandelbos-
schen, koetshuis enz. bewoond door de grietslieden Jon-
kers v. Haren, laatst door gravin douairière van Ho-
henlohe, geb. v. Haren. Aanbesteed de grachtslatting
van de plaats Tsessinga-State te Hijlaard.

„ 7 Gedrukt bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Reglement
tot verkiezing van dorprechters in Friesland, gearres-
teerd 28 April 1803.

„ 18 Stemming van 2 dijksvolmachten in de kerk te Me-
naldum om de dijksinstructie van het jaar 1614 te
verbeteren.

„ 20 Overleden op Bornia State te Weidum dr. Jan Hen-
drik Verschuir, oud professor in de Oostersche talen
te Franeker, gehuwd met J. Algra van Fontein, die 20
Maart 1803 aldaar overleed.

„ 21 Verschenen bij I. Verwey te Workum: I. Dank-en Be-
dedagsleerrede over Ezech. XXII: 30 van I. S. vanAn-
dringa aldaar; II Kerklied om gezongen te worden op
den dank- en bededag, door P. D. Visser, gering zeil-
makersknecht te Stavoren, op de wijze van Ps. 106.
III. Vreugdezang aan Bolsward gemeente door P. M.
Kesler bij de aanvaarding van het leeraarsampt van:
Ds. B. Verwey aldaar

Juni 9 Verkoop van een zathe te Ried, groot 75 pondematen,.
haar uitreed hebbende over den singel der buitenplaats
van Dirk Fontein naar den weg. Verkoop der zathe de
groote Motsert onder Schalsum, groot 8'/« pondematen.

„ 13 Prof. W. Tydeman aanvaardt zijn ambt als hoogleer-
aar te Franeker.
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Juli 1 Overleden op Abbinga State te Huizum, Catarina Geer-

truid van Heioma, oud 16 jaar, eenige dochter van M.
v. Heioma.

„ 20 Verkoop van huis, schuur, steenen poort, singels, 50
pondematen lands aan de buren te Blessum, met ge-
stoelte en grafkelder in de kerk aldaar.

„ 30 Verschenen bij C. v. Gorkum te Leeuwarden: Korte
Inleiding in de boeken des N. T., door Ds. H. W. C.
A. Visser te Warns.

Aug. 3 Overleden te Oldeboorn Elisabeth Helena, baronesse
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, gehuwd met
T. M. Lycklama à Nijeholt.

„ 4 Capelin laat in het veld achter de Bogt van Guinee te
Franeker een luchtbol op, hoogte 30 voet en de cir-
conferentie 90 voet.

„ 10 Verschenen bij G. M. Cahais te Leeuwarden: I. De zin,
de eeuwigdurende kracht en het toepasselijk gebruik
der Wet (Gen. IX : 6) aangaande de straf van den
doodslag en het recht van gratie; II. Het eeuwig priester-
schap van Melchizedek. En bij D. v. d. Sluis: Register
van deezer Stads Archiven, stucken en documenten,
alle drie deze werken door G. J. Voorda, oud rent-
meester en archivarius te Leeuwarden.

„ 29 Verkoop der groote stalling met koetshuis bevattende
44 paardestallen op de Doelestraat te Leeuwarden,
vroeger eigendom van den Vorst van Nassau.

„ 30 Benoemd voor de herstelde theol. faculteit te Fra-
neker tot hoogleeraar in de kerkgeschiedenis en bij-
belsche exegese J. H. Regenbogen, en tot hoogleeraar
in de Theologia naturalis en doctrina moralis E. Tinga.
Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis voor 3
klokken in de Zuider Drachten.

Sept. 12 Appelboelgoed in de hovinge op Eelsma State onder
Sexbierum.

,, 17 Aanbesteding der slatting van 300 roeden kleivaart,
loopende van het kleiland uit de plaats van Dirk Fon-
tein Groot Kluurda onder Kimswert, bewoond door
Wed. P. van der Tol, tot de Achlumervaart.

„ 18 Papegaaischieten met handgeweren te Bajum om een
zilveren brandewijnskop.
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Sept. 19 De auditeur militair P. Wierdsma te Leeuwarden ver-

koopt in het arsenaal, namens het ministerie van Oor-
log 12 stukken ijzeren kanon, en ruim 18000 pond
ijzer van gesloopte affuiten.

Oct. 1 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Oratio
de varia academiae Franequeranae nuper fortuna van
E. Wassenberg; Oratio de Jure Romano Justinieaneo
per benignam Dei providentiam ad salutem generis
humani opportune instaurato van H. G. Tydeman.

„ 2 Verschenen bij P. Wiarda te Leeuwarden: Het afscheid
van Jezus aan zijne leerlingen en zijne bede tot den
Vader, volgens Joh. XIV : 17, door Ds. A. Brink aldaar.

Oct. 7 Verkoop van 2 pondematen greide op de Hallumer
mieden genaamd de Kleine Hel.

„ 9 Overleden te Leeuwarden in de St. Jacobstraat Wil-
helmina Frederica van Unia, douairière wijlen Albertus
Aemilius Lamoraal Rengers, commandant der com-
pagnie Friesche guardes, de laatste van haar geslacht,
oud bijna 80 jaar.

„ 26 Publiek examen en prijsuitdeeling onder de leerlingen
der Nederduitsche school in de groote kerk te Bols-
ward, waarbij Ds. B. Verwey een aanspraak houdt
over de genoegens, welke de ouderen smaken uit de
vordering hunner kinderen in de beschaving hunner
redelijke vermogens; het examen wordt afgewisseld
door gezang.

„ 31 Verkoop van een appelhof bij Bajum, genaamd de
Stinspolle.

Nov. 1 Verkoop van den grond van Aylva State onder Wit-
marsum in uitzicht gesteld.

„ 7 Verkocht de zathe Het Monnike Bajumer klooster, groot
100 pondematen.

„ 14 Verkoop van 30 esschenboomen staande aan de oost-
zijde van het afgebroken slot cier gravin van Wasse-
naar onder Dongjum op de kant van de opvaart langs
het voetpad.

„ 17 Boelgoed op Decama State te Weidum.
Dec. 3 Verschenen bij Is. Verweij te Workum: I. Heilraadtot

onderrichting en besturing van oprechte doch bekom-
merde zielen op weg naar den hemel; II. Godvruchtige
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Avondmaalganger door Ds. B. Verweij, naar het Duitsch
van J. L. Ewald.

Dec. 12 Verkoop der kapitale huizinge Aad Lieuwet, gelegen
in de Groote Kerkstraat over het St. Anthonie Gast-
huis te Leeuwarden.

„ 19 Verkocht een jaarl. eeuwige rente groot 6 Car. gl.,
gaande uit een huizinge, genaamd Coehoornshuis in
de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden.

1804.
Jan. 7 Te koop preekstoel, hek, zitbanken, kraak enz. voor

eenige jaren nieuw gemaakt in de Geref. kerk te Molk-
werum. Te koop de buitenplaats op de Galamadam-
men met singels, hoving enz., brieven aan Ds. Bernard
Verweij te Bolsward.

„ 11 Te koop de jeneverstokerij der wed. S. Rekker, op
de Korenmarkt te Dokkum. Aan 6 weezen uit het N.
Stadsweeshuis te Leeuwarden worden boeken uitge-
deeld, ter voldoening aan het testament van Mr. Eelco
van Haarsma.

„ 24 De burgers van Leeuwarden moeten hunne wapen-
rustingen opbrengen in het Ammunitiehuis in de Hania-
steeg bij den luitenant-kwartiermeester P. v. d. Feen
Feddesz.

„ 28 De stijfselmakerij buiten Franeker, vroeger eigendom
van J. Coopmans, wordt nu gedreven door Willem
van der Klas Co.

Febr. 11 Vermist een Leeuwarder burgerman, omstreeks 60 jaar
oud, gekleed met een grijs sarjes camisool, een blauwe
damasten hemdrok, een driekante hoed, de eene kant
vóór neer, een zwarte doek om den hals, een zwarte
everlasten broek met zilveren kuitgespen, zwarte kou-
sen met streepen, schoenen met zilveren gespen.

„ 15 Aanbesteed de zware torenreparatie te Hallum.
„ 16 Inwijding van het kerkorgel te Marssum, maker A. v.

Gruisen te Leeuwarden.
„ 22 Verkocht een groote, deftige heerenhuizinge, De Stins

genaamd te Holwerd, waarin lange jaren een genever-
stokerij is gedreven, loopende de tuin tot de vaart.
Vroeger werd dit huis bewoond door secretaris C. J.
Hulshuys, toen door zijn dochter Anna Hulshuys, wed.
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wijlen den fiscaal Sevensma en thans door Rientje Jans
Pompsma, wed. wijlen R. J. Bleinsma, de eigenares.

Maart 23 In de Wijnberg te Bolsward verkocht het slot Aylva
State in de buren te Witmarsum. Verschenen bij Is.
Verwey te Workum: Historia extractionis cataraetae,
met 5 koperen platen, door Dr. S. Ens; en De Variolis
vaccinis door Dr. A. Coopmans.

„ 30 Verschenen bij J. Oomkens te Groningen: Brieven ge-
wisseld tusschen curatoren van s' Lands universiteit
te Franeker en Prof. E. Tinga.

„ 31 Dr. J. Vitringa Coulon te Leeuwarden benoemd als
president der departementale commissie van genees-
kundig onderzoek in Friesland.

April 3 Verkocht het Hof van Aylva State te Witmarsum met
3 woningen in 9 perceelen, benevens de hovinge met
de poort.

„ 6 In dienst gesteld tusschen Joure en Lemmer een verdekte
postwagen rijdende van de Lemmer een half uur na
aankomst van de Amsterdammer beurtman en rijdende
van Joure s' avonds dadelijk na aankomst van het Snee-
ker schip van Leeuwarden, vracht 18 st. de persoon.

„ 11 Verkoop der bibliotheek en verzameling van natuur-
lijke zeldzaamheden, een kabinet met hoorns, schelpen
en variëteiten, nagelaten door wijlen D. Pars, oud
burgerkolonel en chirurgijn te Leeuwarden.

„ 25 De maatschappij van landbouw te Amsterdam bekroont
met goud, de prijsverhandeling van Paulus Cornelis
Scheltema te Dojem bij Franeker over middelen tegen
het verval van het ras der inlandsche koeien.

Mei 12 Een fatsoenlijk gezelschap voor 1 of 2 dagen in de
week een plaisierig zomerhuis gelievende te huren,
kan zich vervoegen bij Nammen Dirks vooraan op
de Oude Galileën te Leeuwarden.

„ 15 Verkocht een lot of het profijtelijk gebruik van '/is van
153 pondematen land, het convent Groenedijk genaamd
onder Sneek, beloopende doorgaans per jaar 100 car.
gl. vrij geld.

„ 19 Verkoop eener van ouds bekende jeneverstokerij ge-
dreven in het 6de huis van de Wijde Steeg op de
Weaze te Leeuwarden.
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Juli 2 Overleden te Bolsward Bernardus Bolmer, sedert 1752

pastoor aldaar.
Aug. 11 Te koop de huizinge Harkema State aan de oude Dijk

te Tzummarum, groot 91 pondematen.
Sept. 1 In het Bijvoegsel der Leeuwarder Courant wordt een

lijst medegedeeld van Friezen, wier prijsverhandelingen
gedurende 1788—1804 door verschillende genootschap-
pen zijn bekroond.

„ 3 Overleden Hermanus Cannegieter, hoogleeraar in de
rechten te Franeker.

Oct. 9 Overleden te Makkum Ds. Hector Murray, na 56 jari-
gen predikdienst, waarvan 7 jaar te Parrega en 44
jaar te Makkum, oud 80 jaar. Verkoop der van ouds
bekende herberg Huis ter Heide aan den zomerweg
te Bergum, met 44 pondematen lands, bewoond door
de Wed. Douwe Lautenbach.

„ 23 P. H. Peerlkamp uit Haarlem benoemd tot rector der
Latijnsche school te Leeuwarden, houdt in de Groote
kerk zijn inaugurele oratie in het latijn over het loffe-
lijk onderwijs der doofstommen.

„ 26 Verkoop der afbraak eener groote huizinge met schuur
onder Hallum, genaamd het Mariengaarder klooster,
in huur bij Pieter Jans Porté. Verschenen bij Is. Ver-
wey te Workum: Korte verklaring van Ps. 119 door
Ds. T. Reneman te Hindeloopen.

Nov. 1 In het afgeloopen jaar (1803—1804) aan de stadswaag
te Leeuwarden gewogen 31390 vierendeels boter en
en 1824 schipponden kaas.

„ 7 Verkoop van '/«• der Compagnonsvaart van Opster-
land met verlenging in O.-Stellingwerf met wijken,
sluizen, bruggen en '/«« van 1800 morgens hooge vee-
nen te Fogteloo en Appelscha, uit de nalatenschap van
Augustinus Lycklama à Nijeholt.

„ 12 Verkoop der bibliotheek van Dr. Simon Stijl. Verkoop
van het vorige Prinsenhof alsmede een huizinge ten
W. door den kastelein bewoond; wijders 2 groote
paardestallen, een ten O. en een ten W. van de ma-
negie te Leeuwarden.

„ 21 Verkoop van boomen op Unia State van J, F. v. Pop-
penhuizen te Marssum.
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Nov. 27 Verkoop van een aanzienlijke partij tufsteen van den

afgebroken toren te Hallum.
„ 30 Te koop huis en hof van wijlen freule R. van Canter

te Heerenveen (Ængw.), thans bewoond door Dr. Re-
lotius.

Dec. 7 Overleden op Rinsma State te Driesum Catharina
Maria v. Heemstra douairière v. Sytzama, oud 73 jaar.

„ 10 Verkocht de Koehoornspoort met alle deszelfs wonin-
gen over de Ruiterswagt in de Kleine Kerkstraat te
Leeuwarden, bewoond door 9 huisgezinnen, geboden
950 car. gl.

„ 17 Verkocht de heerlijke zathe Leemenburg met haar sin-
gels en grachten, bosschen, bouw- en weilanden te
Nijeholtpade.

Dec. 25 Overleden te Leeuwarden pastoor Petrus Jacobus de
Kuyper, 33 jaar oud, toen zijn collega Dominicus Wil-
lems juist 86 jaar was.

1805.
Jan. 4 Verkoop van 300 beuken, 200 eiken en zware kastanjes

op Eisinga State te Rinsumageest.
„ 9 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Vervolg

van de gedachten over het predikambt in de Geref.
kerk en deszelfs rechte waarneming, naar de gesteld-
heid van dezen tijd, 2e stuk.

„ 15 Benoemd tot hoogleeraar in de medicijnen aan de
Franeker Academie Dr. Adolphus Ypeij te Amsterdam.

„ 17 Verkocht de jeneverstokerij met huis en stalling voor
zes koeien van Sieds Helmichs op de Dracht te Hee-
renveen Oostwaarts, aan de Molenwijk Westwaarts,
belast met 14 stuivers eeuwige grondpacht aan de
commanderie van Schoten. Kerkvoogden te Heeg be-
steden aan: het maken van een school uit een oude
kamer.

„ 28 Hardrijderij op schaatsen aan de Dille om een curi-
euze zilveren lepel.

Febr. 1,2 De hardrijderij op schaatsen te Leeuwarden waaraan
130 vrouwen deelnemen en waarvan de prijzen zijn
een gouden oorijzer en een streng gitten met een
gouden kroontje wordt door duizenden bijgewoond.

„ 4 Hardrijderij van mannen en vrouwen op schaatsen
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buiten het Oost te Franeker om een zilveren hecht en
een gouden ring.

Febr. 5 Aanbesteed het afbreken en weer opbouwen van een
ticheloven, ovenhuis en turfloods bij Kingmatille te
Zweins. IJpe Jans en Carel Christiaans als mede-
eigenaars bieden Eysinga State te Rinsumageest met
stalling, koetshuis en 50 pondematen lands te koop aan.

„ 9 In uitzicht gesteld de verkoop bij afbraak van de oude
Roomsche kerk en de aanbesteding eener nieuwe kerk
op de Nieuwstad te Leeuwarden.

„ 20 Verkoop der jeneverstokerij van Sjoerd Feenstra op
de Rozegracht te Harlingen.

„ 21 Het departementaal bestuur van Friesland doet een
uitvoerige publicatie met het oog op de steeds toene-
mende vergravingen van lage veenlanden, ten einde de
provinciale wegen, dijken en dammen te beveiligen.

„ 23 Eenige kunstvrienden laten een plaat vervaardigen,
voorstellende de hardrijderij gehouden 1 en 2 Febr.
1.1. te Leeuwarden, prijs in zwart ƒ3, in kleur /'7; de
teekening is van A. van der Poort te Leeuwarden, zij
is op koper gebracht door J. E. Marcus te Amsterdam.

„ 25 Verhuring van 23 pondematen schoollanden van Tzum.
„ 26 De tooneelvereeniging Tot Leering en Vermaak te

Leeuwarden in de Schuttersdoelen voert in de Schouw-
burg op „De Bevrediging" van A. J. von Guttenberg
en „De Hoogduitsche Schoenmaker", ïtaliaansche opera
met muziek. Evert Semler, rentmeester der nationale
domeinen, herkomende van den vorst van Nassau op
het Oranjewoud, verkoopt ter slooping de Westervleu-
gel der Groote Huizinge aldaar en 560 zware eiken.

„ 27 Overleden te Makkinga Harmanus Meekhoff, old secre-
taris van Oost-Stellingwerf, oud 87 jaar, gehuwd met
G. Boekholt.

„ 28 De toren en klok van Wolvega, waarvan de dissenters
onlangs hun rechten hadden afgestaan aan de Her-
vormden, eischen zware reparatie.

Maart 1 Inwijding der nieuwe Synagoge in de Sacramentstraat
te Leeuwarden in tegenwoordigheid van vele autori-
teiten en predikanten. Om den toevloed van rnenschen
te beperken was de entree gesteld op een zilveren
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ducaton voor de Joodsche armen. Toen de heilige
boeken werden binnengebracht hief de voorzanger
Heyman Levi uit Zwolle 4 psalmen aan, waarvan eenige
zangers het slot reciteerden. Terwijl men 1 maal met
de heilige Schriften rondom het altaar ging, zong de
gemeente zes psalmen. Toen werd het formuliergebed
voor de Overheid des lands uitgesproken. Nadat de
Schriften in de heilige kast waren geborgen hield rabbi
Levi Moses Sauel een redevoering eerst in het He-
breeuwsch en toen in het Nederlandsch. Daarna werd
de plechtigheid met gebed gesloten.

Maart 2 Bornia State teWeidum, bewoond door P. Deketh te koop
aangeboden. De armvoogden te Harlingen loven een be-
looning uit aan hen, die zeetonnen met ketting vinden,
te bezorgen bij Albert Bolman, president der tonnasie.

„ 7 Verhuring van 12 pondematen bouwland onder Brit-
sum genoemd Lettinga State.

„ 12 De toren te Wirdum, waarvan de dissenters hunne
rechten aan de Hervormden hebben afgestaan, moet
een zware reparatie ondergaan.

„ 15 Overleden te Ferwerd Jr. Willem Frederik Schraten-
bach baron van Burmania, old ontvanger-generaal, oud
75Vs jaar, gehuwd met A. Romkes. Uit de hand te
koop bij koopman Isaac Cahai te Rinsumageest het
Engelsch plantsoen van Eisinga-State aldaar, voorheen
toebehoorende aan den heer Schwartzenberg.

„ 16 Verschenen bij S. v. d. Werff te Leeuwarden: Iets om
de gedagtenis der hardrijderij van 1 en 2 Febr. te ver-
eeuwigen, à 4 stuivers.

„ 20 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Ontwerp
van Staatsregeling des Bataafschen volks, zooals het
14 Maart 1.1. door het Staatsbewind aan het Wetge-
vend Lichaam is gezonden.

„ 22 De dissenters te Wolvega geven aan de Herv. floreen-
plichtigen te kennen dat zij het contract nopens de
kerkegoederen met de Hervormden gemaakt vernieti-
gen, opdat er restitutie plaats hebbe.

„ 23 Aanbesteding van de afbraak der oude Roomsche Kerk
en pastorie op de Nieuwstad te Leeuwarden en van
den bouw van een nieuwe kerk.
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Maart 25 Verkoop van het heerenhuis eener afgebroken bier-

brouwerij genaamd 't Zayland, op de Krommesloot te
Makkum, eigenaar A. L. Burna aldaar.

„ 29 De toren te Pietersbierum, waarvan de dissenters hunne
rechten aan de Hervormden hebben afgestaan, eischt
zware reparatie of algeheele vernieuwing.

April 1 Verkoop op afbraak der in 1788 gebouwde huizinge
Swartsenburg met een stal voor 24 stuks vee, liggende
op 360 achtendeels terp, benevens een deftige huizinge
weleer gebruikt tot logement, alles te Hollum op Ame-
land.

„ 5 Ondertrouwd te Bergum W. B. van der Kooi en Jetske
Haijes.

„ 6 Te koop groote afbraak aan het oude Prinsehof te
Leeuwarden.

„ 7 Te koop groote afbraak van Eisinga State Rinsuma-
geest, waaronder 300.00 steenen in soorten en behang
uit 8 à 10 kamers.

„ 10 Uit de hand te koop een kerkorgel, staande in de
Roomsche kerk op de Vleeschmarkt te Leeuwarden.
Overleden te Leeuwarden Paulus Ignatius Sluyterman,
old capitein van de compagnie Friesche guardes, oud
82 jaar, gehuwd met A. \Viersma. De floreenplichtigen
van Wouterswoude kiezen gecommitteerden tot het
afbreken der oude en het herbouwen van een nieuwe
kerk.

„ 13 Verkoop van Bornia State te Weidum met welbeplante
singels, grachten, tuin, twee kampen land daarin ge-
legen, groot 13 pondematen, eigenaar P. Deketh, be-
nevens de helft van een gestoelte staande op het Oost
in het koor der kerk, waarvan de wederhelft in eigen-
dom is aan de heeren Adema en Buma. Aanbesteed
het afbreken van den toren te Wirdum. Verkoop der
jeneverstokerij van Bauke Eisma op de Deinumer Suup-
markt te Leeuwarden. De classis Walcheren verklaart
den naamloozen schrijver (ook zonder opgave van den
drukker) van het libel: De Geestelijkheid ontmaskerd in
een oprecht en waarachtig verhaal der onderdrukkin-
gen, geleden bij Johan van Dalen, geboortig uit Zee-
land en Friesch candidaat, voor een eerloozen lasteraar.
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April 22 Verkoop van 200 abeelen, esschen en iepen op de sin-

gels van Aylva State te Witmarsum. Jan Heins, apo-
thekar te Harlingen debiteert met succes het reeds
voor 50 jaar door hem en zijn ouders gefabriceerde
middel tegen den droes der paarden.

„ 24 Boelgoed van meubelen op Bornia State te Weidum,
waaronder 4 damtafels.

„ 25 De boekverkooper Is. Verwey te Workum verkoopt in
s' Lands Welvaren aldaar een fraaie collectie Engelsche
kunstplaten, gekleurd en zwarte kunst.

„ 29 Verhuurd voor 7 jaar 32 pondematen greidiand onder
Ferwerd behoorende tot de fidei commissatiegoederen
van Jouwsma State aldaar.

„ 39 Boelgoed op Latsma State onder Sexbierum, bewoond
door wijlen Ds. W. de Vries. Verkocht de steenen
spits van den toren te Wolvega, ter lengte van 42
voeten, met 18 voeten van het vierkant en aanbeste-
ding van het wederopbouwen in 2 achtkanten en een
koepel. Verkocht te Harlingen twee Engelsche prijs-
schepen, n.1. de brik The Centurion, het chaloupsship
The George in zee veroverd en opgebracht door de
Fransche kaper 1'Hirondelle, kapitein Joseph Allemets.

Mei 1 Concert in de Stadsdoele te Leeuwarden op een 7 pe-
dalige harp door J. J. Diller, oud 15 jaar uit Straatsburg.

„ 4 Zij die als matroos of marinier willen dienen op s' Lands
corvet De Ajax, onder commando van den kapitein lui-
tenant ter zee J. M. Polders, vervoegen zich bij den
luitenant geweldige P. van Thielen te Harlingen. Her-
drukt bij H. Moeselaar in de Speelmanstraat te Leeu-
warden: I. Mengelgedichten van A. Jeltema, 2 dln.;
II. Het vermaak der slagterij, 3 stukjes; III. Lessen
voor de jeugd nuttig om in alle huisgezinnen te wor-
den opgehangen.

„ 8 Aan Ds. R. Nicolai te Lollum wordt een zilveren ta-
baksdoos met naam en vignet toegekend door de
maatschappij van Landbouw te Amsterdam, voor het
beantwoorden van een prijsvraag over de behandeling
van de winterzaden en den zaaigrond.

„ 15 Verschenen bij P. Wierda te Leeuwarden: Het vruch-
teloos nabeklag, leerrede over Spreuken V : 12—14
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door Ds. A. Brink te Leeuwarden. Aanbesteding van
het afbreken en wederopbouwen van een gebouw aan
den huize Groot Terhorne te Beetgum.

Mei 22 Ter complimenteering van den raadspensionaris Schim-
melpenninck vertrekt uit Leeuwarden een commissie
uit het departementaal bestuur, bestaande uit de hee-
ren: M. Ypeij, T. M. Lycklama à Nijeholt, P. Fontein,
J. P. van Hylckama en de secretaris P. Wierdsma.

„ 29 De Kerkvoogden van Kollumerzwaag besteden aan
het graven van een nieuwe vaart in het vaste land,
1000 roeden lang en het droogmaken van de z.g,n.
Geauwe. Verkoop bij D. Romar te Franeker van de
bibliotheek van wijlen W. Keuchenius, doctor en con-
voymeester te Staveren.

Juni 15 In no. 6 en 7 van de Hedendaagsche Vaderl, Biblio-
theek van Wetenschap, kunst en smaak, uitgegeven
bij de Bruyn te Amsterdam komt een kritiek voor op
de pamfletten: Brieven van curatoren der Franeker
universiteit aan de geestelijkheid ontmaskerd.

„ 21 Floreenplichtigen van Hallum delibereeren over het
wederopbouwen van dat gedeelte der kerk, dat ten
vorigen jare door de instorting van den toren is ver-
pletterd.

„ 24 De eerste steen van het nieuwe Roomsche kerkgebouw
te Leeuwarden gelegd door Jr. Tjalling baron van
Asbeck, bij welke gelegenheid door dien jongeling een
zeer toepasselijke aanspraak is gedaan.

„ 26 Gedrukt bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Deux épitres
en vers, geadresseerd door T. Rameau, Fransch kost-
schoolhouder aldaar, de een aan Napoleon, de ander
aan Graaf Schimmelpenninck, zijnde deze 2 brieven
gunstig beantwoord, à 4 stuivers.

Juli 1 Belanghebbenden compareeren om te overleggen hoe
te handelen met de torens van Ternaard en Raard
„ter voorkoming van groote rampen". Verkoop van
den grond der afgebroken cavalleriestallen en barak-
ken bij de Burmaniastraat, bij het kerkhof, de Koe-
hoornspoort en de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden.

„ 3 Aanbesteed het bouwen van een nieuwen toren te
Hallum. Verkoop van het landhuis Koningsbergen
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met bosschen enz. aan de Linde onder Oldeholtpade.
Juli 5 Houtboelgoed op Hania State onder Holwert, aanwijzing

te geven door den hovenier Victor Clesfont. Comparitie
van Hervormden en dissenters om te spreken over de
vernieuwing van den dorpstoren te Pietersbierum.

„ 10 Van het afgebroken Bornia State te Weidum zijn nog
te koop 100.000 beste metselsteenen, 4000 pond lood,
een beste volière geschikt om te plaatsen op het einde
van een heerensingel bij wijze van een Turksche tent.

„ 19 Openbaar examen der Fransche school van Blocque-
ville te Harlingen in de Luthersche kerk aldaar, in
presentie van gemeentebestuur en curatoren. Eerst
opent de president met een Fransche aanspraak, daarna
worden de cahiers der leerlingen rondgegeven, waarna
een Fransch dictee wordt opgegeven, vervolgens exa-
men in Fransch, Engelsch, boekhouden en andere vak-
ken door de ondermeesters Winkel en Hakbijl, dan
prijsuitdeeling, toespraken der prijswinnaars, om te
besluiten met een toespraak van Blocqueville.

„ 20 Verkocht in de Witte Arend te Staveren 4 pondematen
greidland, geheeten Oostermonnekeveld aldaar.

„ 21 Floreenplichtigen van Wiewert compareeren over de
vernieuwing van den dorpstoren.

„ 24 Verschenen bij C. van Gorkum te Sneek: Magazijn
voor den openlijken godsdienst, dl. II en Noodige Bij-
lagen tot het stukje De Geestelijkheid ontmaskerd, met
de ontbrekende attestatien, een voorrede en slot van
de predikanten Visser en Ferf.

Aug. 1 J. W. Brouwer neemt de boekhandel over van C. van
Sligh te Leeuwarden.

„ 18 Op Zondag een curieuze brandewijnskop verkaatst te
Kimswert.

„ 21 Kastelein Molle Eises te Nijland laat verharddraven
een paar curieuze hoofdstallen en verkaatsen en ver-
tippen een zilveren bal en hecht. Hardzeilpartij voor
jachten te Sneek om 3 zijden vleugels met zilveren
scheerhouten en tuigjes.

„ 26 Drost en Gerechte van Gaasterland dulden op de Wil-
demarkt geen goochelaars, rijffelaars, kaart- of vinger-
hoedspelers.
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Aug. 27 De commissie van geneeskundig onderzoek in Fries-

land publiceert een kort vertoog omtrent de gezegende
uitvinding der koepokinenting en looft 10 gouden du-
caten uit aan den dokter, die het grootst getal inentin-
gen doet van Oct. 1805—30 Sept. 1806.

„ 28 Verkocht de herberg de Aardappelbeurs aan de Zuid-
kant bij de groote sluis te Harlingen.

Sept. 14 De armvoogden van Holwerd laten een zilveren zweep
verharddraven.

„ 25 Verkoop van Herema Zytsema State te Arum, bewoond
door den eigenaar Allard Scheltinga.

Oct. 3 In de Posthoorn te Dokkum verkocht het Aalsumer-
bosch met huizinge, zomerhuis en guardenierslanden.

„ 4 Het orgel in de Groote kerk te Bolsward voor 25 jaar
gesticht uit het legaat van Elgersma, thans verfraaid
door den kundigen Freytag, komt na een korte rede-
voering met afwisseling van gezang en muziek weer
in gebruik.

„ 18 Jr. Frans Godard van Lijnden, zoon van den Frieschen
edelman baron van Lijnden, promoveert te Leiden met
de kap onder grooten luister van klokkenspel, trom-
petgeschal en vertoon van troepen en studenten in 't
zwart met degens, in tegenwoordigheid van den raad-
pensionaris Schimmelpenninck, en houdt een redevoe-
ring over het zeggen van Muretus, dat zij alleen be-
voegd zijn wetten te maken, recht te spreken en 't
roer van staat te sturen, die de fraaie kunsten, letteren
en wetenschappen geleerd en op de regeering toege-
past hebben.

„ 20 Overleden te Heerenveen Marcus van Heioma, drost
van het 4de drostambt in Friesland.

„ 21 Verkocht de nieuw gebouwde mosterdfabriek van Watze
Sjoukes Gekema op 't Zand te Joure.

„ 24 Verkocht het oude molenaarshuis staande beneden de
Aalsumer dwinger te Dokkum. Dr. Niebuur te Har-
lingen moedigt door advertenties in de Leeuw. Cou-
rant de koepokinenting aan.

Nov. 4 Verkoop van 100 linden, 20 eiken, 25 iepen, 20 beuken
op Bornia State te Weidum.

„ 1 Benoemd krachtens Staatsbesluit van 25 Oct. tot leden
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der landbouwcommissie in Friesland: Dirk Fontein te
Salverd, P. Fontein te Elsma State bij Sexbierum, W.
P. Hylarides en Dr. H. W. van der Kolk te Wommels,
R. Nicolai te Lollum, Mr. M. Siderius te Heerenveen,
Sjoerd Symon Ypma te Nijland.

Dec. 18 Verschenen bij J. Oomkens te Groningen: D. T. van
Giffen, „Redevoering ten betoge dat de invloed van de
godsdienst op het bestaan en de voortduring eener
welgeregelde maatschappij van zodanig gewigt is, dat
dezelve niet geheel aan de zorg van de politieke re-
geering behoort onttrokken te worden", gehouden ter
opening van de Synode op 't Heerenveen 17 Juli 1804.

„ 19 De compagnons van Deekema-, Cuik- en Fooisveenen
laten aanbesteden het maken van 4 sluisdeuren aan
de sluis onder Jubbega.

„ 24 Verkocht 13 pondematen greidland te Uitwellingerga
geheeten Het Hollingerland.

„ 28 Verschenen bij G. Maarsman te Vlissingen: Verdedi-
ging der Classis van Walcheren tegen het stuk geti-
teld : De Geestelijkheid ontmaskerd.

1806.
Jan. 7 Aanbesteed het bouwen van een nieuwen toren te

Wirdum.
„ 12 De zathe Botnia Tichelwerk, groot 50 pondematen, aan

den trekweg naar Harlingen onder Franeker, verhuurd
voor /350 per jaar. Verkoop der bakkerij het Zwart
Kruis in het eerste Oost te Franeker.

Febr. 4 Floreenplichtigen confereeren over den wederopbouw
van den toren te Ternaard.

„ 5 Te koop de chocoladefabriek en toortsmakerij der Wed.
F. H. Munniks bij de Lange Pijp te Leeuwarden.

„ 10 Floreenplichtigen confereeren over een zware toren-
reparatie te Ried en over den wederopbouw van den
toren te Raard. Jacobus C. de Boer opent een drank-
zaak in het huis genaamd De twaalf Keizers op de
Vleeschmarkt tegenover de Lange Pijp te Leeuwarden.

„ 15 Gerben Boeles te Augustinusga wil heideveld te Har-
kema Opeinde aanleggen tot bosch en akkerland, doch
van eenige perceelen de naastlegers niet kunnende op-
sporen doet hij oproeping van de eigenaars.



33
1806.
Febr. 20 Verkoop eener buitenplaats met hovenierswoning, groot

12','g pondematen van Wed. Gerrit IJpes te Dongjum,
geboden 3100 car. gl.

„ 21 C. E. Collot d'Escury op Klein Hermana State onder
Minnertsga besteedt aan het afbreken van twee oude
boerehuizingen.

„ 22 Executoriale verkoop der jeneverstokerij van P. T. van
Siccama bij de Droggerspijp te Dokkum.

„ 24 Overleden te 's Hage Jr. Egbert Sjuck Gerrold Jucke-
ma van Burmania Rengers, Heer van Cammingaburg,
old Grietman van Wijmbritseradeel. Floreenplichtigen
te Oudwoude confereeren over reparatie der oude of
opbouw eener nieuwe pastorie.

Maart 8 Verkocht in het Schippersgildehuis op 't Vliet te Leeu-
warden een snelzeilend jacht lang omtrent 20 voeten,
voorzien van 2 masten, 2 gieken, 2 zeilen enz., waarop
geboden is 120 car. gl.

„ 11 Verkoop van boomen op Harkema State onder Tjum-
marum.

„ 14 Aanbesteed het afbreken der oude en het wederop-
bouwen van een nieuwe pijp nevens het Rechthuis te
Rinsumageest.

„ 15 Aanbesteding eener nieuwe pastorie te Oudwoude. Over-
leden op Kamminga State te Ferwerd Mr. Horatius
Allart Hiddema van Knijff, oud 45 jaren.

„ 22 J. Winkel, sedert 3 jaar eerste onderwijzer aan het
instituut te Harlingen opent een kostschool te Sneek.

„ 28 Te huur de herberg Oud Duinkerken op het Schave-
nek te Leeuwarden.

„ 29 J. van Haagen in de Groote Hoogstraat te Leeuwar-
den neemt de sedert 60 jaar bekende chocoladefabriek
der firma Adrianus Hak, tot dusverre gedreven door
de Wed. Munniks, over.

April 4 Inkwartiering bij de ingezetenen te Leeuwarden van 3
bataillons van het 8e Regiment infanterie onder com-
mando van majoor L. A. J. Eekhout en kolonel C. Pit-
cairn, komende van Alkmaar.

„ 5 Verschenen bij P. Wiarda te Leeuwarden: De liederen
die tijdens de avondgodsdienstoefening op den eersten

3
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Paaschdag in de Groote kerk aldaar door een zang-
koor gezongen worden.

April 11 Overleden te Leeuwarden Mr. H. L. van Altena, post-
meester generaal in Friesland.

„ 12 Verkocht eii in een zoolsteed met bouwkamp, wallen
en laan, de Grutterij genaamd en 1SU in een zoolsteed
met bouwkamp, boomen en bosschen Het Blauhof
genaamd te Oldeberkoop.

„ 14 Boelgoed van vee en landbouwgereedschappen op de
plaats Jouwsma State te Ferwerd, bij Pier Watzes en
Dirk Sybrens in gebruik.

„ 15 De kerkvoogden van Anjum besteden aan: I Het af-
breken van 8 à 10 pilaren in de kerk, het opbouwen
van 3 zware nieuwe pilaren en het in orde maken van
2 halve nieuwe pilaren; II het vloeren van 25 roeden
om het kerkpad; III het vloeren van de straat in het
dorp.

„ 19 Aanbesteding van het afbreken der oude school en
schoolmeesterswoning en het opbouwen van nieuwe
te Ferwoude.

Mei 6 De maatschappij van Landbouw te Amsterdam be-
kroont een prijsverhandeling van Paulus Cornelis Schel-
tema, commissaris tot het werk der verponding te
Franeker en van Leendert Neeber, tuinman bij E. E.
W. van Scheltinga te Marssum met een gouden me-
daille, over de vraag: Welke zijn de middelen om den
aard en vruchtbaarheid van zekere gronden voor be-
paalde gewassen te bepalen en welke zijn de eenvou-
digste proefnemingen om de hiertoe noodige bestand-
deelen in een bepaalde grondsoort te onderscheiden.
Neeber ontvangt van de Maatschappij een geschilderde
tabaksdoos met naam en vignet voor een verhandeling
over de duingronden en hun cultivatie.

„ 27 J. W. Olijnsma, schoolmeester te Minnertsga benoemd
tot boekhouder der Schoolmeesters weduwen- en wee-
zenbeurs.

Juni 3 Mr. J. H. Swildens, hoogleeraar in het Recht der na-
tuur, des Staats en der volken te Franeker, draagt
het rectoraat over aan Prof. C. Albarda met een rede-
voering over het gewicht en de verdere beweegredenen
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voor het behoud van den Bataafschen Staat onder
hooge bescherming des Franschen Keizers.

Juni 11 Verkoop van een partij katoenen garen ten huize van
Rein D. Vettevogel, directeur der stadsspinnerijen te
Harlingen.

„ 14 Overleden te Leeuwarden: Jr. J. S. Baron van Heertna
tot Holwinde, in leven kolonel van de Vlaamsche guar-
des bij Z. M. den Koning van Spanje. G. Wassen-
bergh tusschen de Vischmarkt en de Amelandspijp te
Leeuwarden begint een likeurstokerij.

„ 15 Overleden te Harlingen Volkert van der Plaats, boek-
handelaar. Zijn zoon Meile van der Plaats zet de zaak
onder toezicht van curatoren voort.

„ 17 Overleden te Marrum Binse Looxma, oud keurmeester
van het goud en zilver, mederechter van Ferwerdera-
deel, oud bijna 81 jaar.

„ 20 Marcus Willem Constantinus du Tour wordt ontvanger
der beschrevene middelen te Leeuwarden in plaats van
M. O. Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg.

„ 26 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe Joodsche kerk
te Gorredijk.

Juli 1 Het postkantoor te Leeuwarden wordt verplaatst naar
het huis van M. O. Thoe Schwartzenberg en Hohen-
landsberg als hoofdcommies in de Groote Kerkstraat
tegenover de Manege, gehuwd met Clara Magdalena
Bicker.

„ 7 J. Halbertsma promoveert van de Latijnsche school te
Leeuwarden (rector Valentinus Slothouwer) naar de
academie met een oratie op het raadhuis: de Graecae
linguae praestantia.

„ 9 Inwijding der nieuwe R. Kathol. kerk op de Nieuw-
stad te Leeuwarden (pastoor J. B. Sijstermans); de
aartspriester van Friesland H. de Haan houdt een rede,
pastoor A. Paping en andere geestelijken bedienen
de mis.

„ 10 Overleden te Leeuwarden Jan van Rijswijk, pastoor
aldaar.

„ 11 Overleden te Leeuwarden: Frans Julius Idsert Johan
Heringa van Eysinga, bij de revolutie in 1795 griet-
man van Rauwerderhem en Gedeputeerde van Friesland.
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Aug. 11 De onderwijzer J. Winkel geeft in de Kleine kerk te

Sneek een openbare les, waarna de jongelingen A. Veen,
T. Jorritsma en G. J. de Roock aanspraken houden in
het Fransch en Engelsch. Winkel houdt daarna een
redevoering, terwijl alles wordt afgewisseld met muziek.

„ 20 Verkocht op Eisinga State te Rinsumageest een groote
partij kozijns, blinden, vensterbanken en eenige dui-
zenden ponden witte zerksteenen.

„ 21 Verhuurd 14 pondematen land genaamd De Buure
Venne te Grouw.

„ 27 Verkoop der herberg Het Oud Ter Gragt gebouwd
1775 onder Wanswerd.

Sept. 6 Overleden op Groot Lankum bij Franeker Johannes
Casper Ten Behm Wentholt, ontvanger der beschre-
vene middelen te Franeker, oud 27 jaar,

„ 10 De leden der dissentieerende kerkgenootschappen te
Hartwerd komen zamen in de Oude school aldaar om
zich te verklaren of zij den bouwvalligen dorpstoren
willen afstaan aan de Herv. gemeente.

„ 27 Verkoop van een legerwagen met toebehooren op het
plein voor het Arsenaal in de Amelandsdwinger te
Leeuwarden.

Oct. 3 Promotie der Latijnsche school te Dokkum in de Groote
kerk met een Latijnsche oratie van rector P. H. Peerl-
kamp over Xenophon den voortreffelijkste der Grieksche
geschiedschrijvers.

„ 11 Overleden Arend van Duijden, praeceptor der Latijn-
sche school te Franeker, oud 83 jaar.

„ 16 Benoemd tot luitenant kolonel der burgerwacht te
Leeuwarden H. Beekkerk.

„ 23 Overleden te Leeuwarden Albertina baronesse du Tour,
douairière van Sixma.

„ 27 Boelgoed op Hererna State van wijlen Allard Schelte-
ma te Arum, o. a. van 2 stukken kanon met zijn voor-
span en ammunitie.

Nov. 5 De stads Fransche kostschool te Bolsward houdt prijs-
uitdeeling in de Groote kerk.

„ 20 Verkoop van een huizinge onder Friens, genaamd Het
Zwinshuisje, berechtigd met het overzetten van en naar
het dorp.
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Nov. 23 Verkoop van 23 perceelen eikenstammen op de buiten-

plaats van Manger te Veenwouden.
Dec. 1 Verkoop der leerlooierij van wijlen den old vroedsman

Jaan Udema aan de Zuidkant van Ulst, thans in eigen-
dom van Beitske Jans.

„ 8 Verkoop der zathe De kleine Krake, groot 52 ponde-
maten onder Slappeterp.

„ 20 Te koop de jeneverstokerij van Joh. Douwes te Ak-
krum met deftige huizinge.

„ 22 Overleden te Leeuwarden Dominicus Willems, 46 jaar
in de Statie 't Clooster het herderlijk ambt bediend
hebbende, 88 jaar oud, confrater van H. J. van Gulpen
priester in dezelfde Statie.

„ 24 Verkoop der hovinge Vellenburg te Oosterwierum. De
dissenters confereeren te Schettens of zij den dorps-
toren van de Herv. gemeente wegens bouwvalligheid
zullen afstaan.

1807.
Jan. 3 R. Kundig over de Vrouwenpoort te Leeuwarden ver-

koopt catoenetten, Harlinger bonten en weversgereed-
schappen. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwar-
den het portret van wijlen Prof. H. Cannegieter te
Franeker. In uitzicht gesteld de verkoop van de heer-
lijke zathe en landen met heerenhuizinge, twee groote
tuinen en jachthuis, groot 125 pondematen greide, ge-
naamd Het Coevoetshuis, begerechtigd met vrije tap,
gelegen aan de Coevoetswal onder Langweer. In de
Friesche boekhandel verkrijgbaar: Vermaaklijk schuit-
praatje, gehouden in de nachtschuit van Amsterdam
op Utrecht over de nieuwe Evangelische gezangen.

„ 5 Floreenplichtigen te Kollum verkiezen een tweeden
schoolmeester.

„ 8 De dissenters vergaderen in de herberg te Parrega
over het al of niet afstaan van den toren aan de Herv.
Gemeente aldaar.

„ 15 De floreenplichtigen van St. Jansga c. a. confereeren
in de kerk over het al of niet verkoopen van de kerke-
laan gelegen in de Grie van de 35e stelle aldaar. De
verkoop had plaats 2 Maart 1807.

„ 17 Verschenen bij W. Zuidema te Leeuwarden: I. Het
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leven van Benjamin Franklin door Ds. W. Reddingius
te Dronrijp: II. Uitlegkundig handboek des N. T. door
Ds. G. B. Reddingius te Schildwolde. Oproeping van
sollicitanten voor de post van schoolmeester, koster
en voorzanger te Wons, wegens het overlijden van
D. H. Robijn, tractement 200 car. gl., vrije woning en
schoolpenningen.

Jan. 18 Overleden te Leeuwarden Neeltje Zijlstra, wed. van
wijlen den kunstschilder Sietse Nicolai Roelofs.

„ 19 Floreenplichtigen van Rinsumageest vergaderen over
het afbreken der oude school en den opbouw eener
nieuwe.

„ 24 Verschenen bij M. v. d. Plaats te Harlingen: Redevoering
over de voortreffelijkheid van de inenting der koepok-
ken, uitgesproken aldaar door Dr. Leonardus Popta.

„ 26 De nieuw opgerichte gewapende burgerwacht te Leeu-
warden beëedigd in den Aarnsentuin. Inschrijving ten
Raadhuize te Leeuwarden ten bate van het door ont-
ploffing geteisterde Leiden.

„ 28 D. Benoist, tapissier te Leeuwarden beveelt zijn be-
hangsels aan om geheele vertrekken uit één stuk te
behangen, voorstellende: Zwitsersche landschappen,
Romeinsche bosschen, bergwerken met watervallen,
tempels en ruines.

„ 31 Verschenen bij C. van Gorcum: Iets over de Ev. ge-
zangen in zamenspraken.

Febr. 5 Verhuring der kerkeplaats te Eernewoude, groot 27 pon-
dematen, aanbesteding van het verplaatsen en verbou-
wen der school aldaar.

„ 8 Overleden te Leeuwarden Dirk van Gurkom, oud-
scherprechter van Friesland, oud 80 jaar.

„ 10 Floreenplichtigen beraadslagen over den herbouw der
pastorie te Spannum.

Maart 7 Te koop op het kerkhof te Hartwerd 15000 heele, oude
Friesche steen, 12000 dito halve. De firma Suringar
heeft de Friesch-groenfabriek te Leeuwarden van wij-
len Salvus Posthumus overgenomen.

„ 28 Verschenen bij J. Seidel te Leeuwarden: Fransche en
Nederduitsche spraakkunst door T. L. B. Rameau,
kostschoolhouder aldaar.
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April 4 Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Aan-

merkingen over de verhandeling van Ds. A. Bruining
te Pietersbierum, getiteld: De leer der verzoening naar
den Bijbel, door Ds. J. v. Assen te Harlingen.

„ 9 W. Guerin en zijn echtgenoote Wilhelmina Sophia van
Eberstein, benevens Ottilie Juliana Margaretha van
Eberstein aanvaarden als erfgenamen van Sicco Douwe
van Aylva, overleden op Hania State onder Holwerd
diens nalatenschap onder beneficie van inventaris.

„ 11 Overleden te Leeuwarden Hendrikus Feijens, steen- en
beeldhouwer aldaar. Verschenen bij D. Romar te Fra-
neker: Brief aan den hoogleeraar J. A. Lotze en ant-
woord op het libel, geplaatst in de Hedendaagsche
vaderlandsche bibliotheek van kunst en smaak (1807)
door Ds. Albert Bruining te Pietersbierum.

„ 13 Boelgoed op Marienburg achter de Hoven te Leeuwar-
den, zijnde het sterfhuis van Harmanus Balk, in leven
oud vroedschap der stad, overl. 12 Febr. 1807, broeder
van Rebekka Balk (overl. 14-April 1807), die gehuwd
was met den old schepen Jouke Andeles.

„ 14 Aanbesteed het bouwen van een nieuwen spitsen toren
te Raard.

„ 29 Oproeping van sollicitanten voor den post van school-
meester, koster en voorzanger te Makkinga, tractement
95 gl. boven de schoolpenningen.

„ 30 Verkoop van 3'/a pondematen lands, genaamd de Moord-
akker onder Jorwert. Aanbesteed het afbreken van
het oude en wederopbouwen van een nieuw rechthuis
te Joure.

Mei 9 Finale palmslag van Rinia State even buiten Stiens,
bewoond door Harmannus Balk, geboden 7000 car. gl.

„ 12 C. L. van Altena vestigt zijn uitgeverszaak op de hoek
van de Nieuwe Steeg, tegenover de Nieuwe Pijp te
Leeuwarden.

„ 15 Staatsraad Mr. H. L. Wichers installeert het nieuwe
provinciaal bestuur, als landdrost R. L. van Andringa
de Kempenaer, als secret.-generaal Mr. M. Ypeij, als
kwartierdrosten S. M. Lycklama à Nijeholt, B. W.van
Weideren Rengers en G. F. van Asbeck, en als asses-
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soren P. Wierdsma, Mr. J. J. Bergsma, P. Fontein,
D. G. Manger en H. v. Sminia.

Mei 23 Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Het
ongegronde van sommige vooroordeelen tegen het
Evang. Gezangboek. Finale palmslag van herberg en
huizinge Het Groot Klooster naast de Broerekerk te
Bolsward en dito Het Klein Klooster naast de Bagijne-
kerk aldaar.

„ 30 Verkoop der afbraak van het gesloopte Rinia State te
Stiens.

Juni 11 Verkoop der zathe Groot Laquaart onder Tzum, groot
78 pondematen greide en 28 dito bouwland, geboden
per pondemaat 161 car. gl. 15 st. Het bouwen van
een nieuwe school te Doniaga aanbesteed, met oproe-
ping van een schoolmeester.

„ 22 Verkoop van Groot Mariënburg te Leeuwarden. Ver-
schenen bij D. Romar te Franeker: Aanmerkingen
over den brief van Ds. J. v. Assen over de leer der
Verzoening door Ds. A. Bruining te Pietersbierum.

„ 29 Overleden te Amsterdam Levy Moses Saul, opperrabijn
der Joodsche gemeente te Leeuwarden.

Juli 4 Ten gehoore gebracht onder directie van J. des Com-
munes te Leeuwarden Haydn's Schöpfung, vertaald
door Mr. J. Kinker.

„ 7 Aanbesteed het leidekken van een spitsen toren te
Raard.

„ 22 Verschenen bij D. Romarte Franeker: I. Memorie voor
de classis Zevenwouden in cas van revies contra H.
Beijl aan de Friesche Synode; II. De Leerrede van
Prof. J. A. Lotze over Rom. 5 : 11 getoetst aan de
gezonde rede en aan de Herv. belijdenis door Prof. J.
H. Regenbogen; III. Beschouwing van eenige voor gods-
dienst en zedelijkheid merkwaardige gebeurtenissen der
18e eeuw, van Dr. J. G. Rosenmuller, vert. door Ds.
P. Koumans Brouwer te Donkerbroek.

Sept. 1 Boelgoed van boomvruchten op Hottinga State te Pie-
tersbierum.

„ 4 Ondertrouwd op Vreeswijk onder Oudeschoot W. B.
Kool notaris en J. C. van Schuijlenburch.

„ 19 Verschenen: De Hervormde kerk in gevaar wegens
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de Ev. gezangen of Winterreis van Jan Regtzitmig.
Sept. 24 Voortaan wordt Donderdags te Wolvega een koren-

en botermarkt gehouden.
Oct. 7 Verkoop van hovinge, tuinen en singels van Hania-

State te Holwerd. groot 18 pondematen.
„ 12 Boelgoed op Hania State te Holwerd, o. a. van het

fraaie ijzeren hek, breed 23 voeten, met zijn 4 steenen
pilaren, een fraaie steenen met beelden uitgehouwen
vaas, hoog ruim 3 voeten een zonnewijzer op steenen
voet.

„ 26 De afbraak van den toren te Hantum aanbesteed, ver-
koop van 1500 ton tufsteen.

Nov. 4 Aan de poorten te Harlingen worden in witgeverfde
kastjes schellen gehangen, waarmede men den poort-
wachter een sein kan geven.

„ 10 Floreenplichtigen beraadslagen over de groote bouw-
valligheid van den toren te Foudgum.

„ 14 Een tuinman op Andringa State onder Marssum gevraagd.
„ 16 De van ouds beroemde glasfabriek aan de groote Zijl-

roede te Makkum op afbraak verkocht.
Dec. 1 Jacob Andringa te Leeuwarden wordt provisioneel

kooper van de Louwsmeer onder Tietjerk, groot 171
pondem. voor 1155 goudgulden.

„ 5 Te koop bij M. S. Terpstra, schooldienaar te Lutke-
wierum, 3 solenneele claverchordiums. Te koop de
schoone huizinge Het Oud Raadhuis op het Aarde-
waltje te Leeuwarden.

„ 22 Verkoop der heerenhuizinge, hof en singels genaamd
De Spijker, in de buren van Ternaard.

„ 31 Overleden te Heeg Magdalena Catharina van Harinxma
thoe Heech, wed. J. C. Hanekamp, oud 71 jaar.

1808.
Jan. 2 Gerson Leon geëxamineerd kies- en tandmeester op

de hoek van de Pijlsteeg te Leeuwarden, waar zijn
bord uithangt, waarschuwt tegen de omzwervende
kwakzalvers, die zeggen dat zij stadstandmeester zijn.
Twee leden der Leeuwarder burgerwacht H. Haardorf
en W. Morra worden bij de groote parade door de
kapiteins voor 't front geleid en ontvangen van kolonel
Beekkerk een sabel ten geschenke wegens hun kloek
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gedrag als schildwacht. De eerste door het beletten
van 5 woedende deserteurs in hun vlucht (28 Maart
1807), de tweede door het ontdekken van muurbraak
aan het blokhuis door eenige gevangenen (3 Dec. 1807).

Jan. 6 Aanbesteed het afbreken van de kerk te Foudguin.
„ 23 Daar de graftombe in het kerkchoor te Tjerkwerd, die

te gissen uit de overblijfselen der wapens daarop in
1796 overgelaten tot de familie Camminga of Donia
heeft behoord, geheel vervallen is en dreigt in te stor-
ten, worden rechthebbenden opgeroepen om zich aan
te melden tot herstel, daar anders tot amoveering zal
worden overgegaan.

„ 26 Verkoop der boeken, platen en rariteiten van den kunst-
schilder A. van der Poort te Leeuwarden.

„ 27 Floreenplichtigen van Hallum vergaderen over het al
of niet herstellen van het kerkorgel, dat in 1804 door
het instorten van den toren is vernield, of het aankoo-
pen van een nieuw orgel.

„ 28 Aanbesteed het afbreken eener oude school en het
bouwen van 3 nieuwe scholen onder één dak te Joure.

Febr. 1 Aanbesteed het afbreken der oude school te Ulst en
het opbouwen van een nieuwe school.

6 Te koop de buitenplaats Woelwijk onder Tietjerk,
laatst bewoond door Albert Rinnerts van der Bij.

„ 7 Overleden te Leeuwarden Julius Mathijs van Beijma
thoe Kingma, van 1745—93 secretaris van het college
ter admiraliteit in Friesland.

„ 15 Ange Bacigaloupi vertoont te Leeuwarden 2 wassen
beelden, vervaardigd door Prof. Clement Susine te
Florence, waarin men alle inwendige organen van het
menschelijk lichaam ziet. De geneeskundige commis-
sie, onder praesidium van Dr. J. Vitringa Coulon, be-
veelt dit kabinet aan en laat daarin op 24 Febr. een
anatomische les houden door haar medelid Dr. Ens.

„ 20 Aagtje IJsbrands, of de Friesche boerinne, ien beschrui-
vinge ven har wonderlyk caracter, en dat ven hár
Vruenen, en volle ven har bekenden, bizonder Laezen
wurdig, vor Boere Zjaonnen en Dogters, Feinten en
Fammen, schoon het oek ta leering en vermaak, ven
Stetjers tjinje ken. Dit zeldzam stikje der ven is dy
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twade Druk (wyls dy eerste net meer te krygen wier)
nou te bekommen vor toalf Stoeren, by R. Brandsma.
Boekdrukker en Verkaeper te Snits, en by P. Brantsma,
Boekverkaeper te Ljouwert, in de graete Heegstriete.

Maart 5 E. W. van Breest Smallenburg en E. F. Wierdsma
continueeren de drukkerij en boekhandel van Wed. W.
Wigeri op de Kelders in den Rotterdamschen Erasmus
te Leeuwarden.

„ 13 Overleden Samuel Jean Renaud, leeraar bij de Waal-
sche gemeente te Leeuwarden, oud 71 jaar, gehuwd
met W. B. van Bronkhorst. Zij die zich engageeren
in den zeedienst komen in het werfhuis De Boter-
sloep te Harlingen.

„ 23 Overleden op Vogelzang te Veenklooster Gerard Jan
de Kempenaer.

„ 30 Overleden Pieter Umes Tichelaar, steentje- en schotel-
fabrikant te Makkum, oud 81 jaar, gehuwd met Grietje
Jelmers.

April 2 Catalogi der nutsbibliotheek te Bolsward, opgericht in
1804, gratis te verkrijgen op de z.g.n. Capel.

„ 11 Vogelzang te Veenklooster bewoond door Wilhelmus
Strik en Dorothea Carolina Wilhelmina Katwinkel.

„ 14 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte der oude en
wederopbouwen der Doopsgezinde kerk te Bolsward.

„ 21 Verkoop der bierbrouwerij op den Dijk binnen Dokkum
van wijlen H. IJ. v. d. Werff, old vroedsman, geb. f2756.

„ 26 Verkoop van het hornleger Donia State met de Spek-
polle daarachter, groot 1 */* pondematen, onder Hallum
aan den Doniaweg met daarop staande afgebrande
huizinge. Overleden Jan Zeper, vader van Pier Zeper,
burgemeester van Leeuwarden, op het landgoed Hahn
in Oldenburg.

„ 29 Ondertrouwd Jelle Banga, Med. Dr. en T. v. d. Kooi
te Franeker.

Mei 1 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte van Camstra
State en het repareeren der boerenhuizinge daarbij
staande te Wijtgaard. Opgericht te Harlingen een com-
pact van onderlinge zeeassurantie voor buitenschippers
en reeders.

„ 11 Verkoop van het pan- en estrikwerk van Wed. P. J.
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Perzijn te Harlingen aan de voorzijde van de Rozen-
gracht aldaar. Orgelinwijding in de R. K. Kerk te Joure
met een feestrede over Rom. 12: 4, 5 door pastoor
J. W. A. Mulder te Steenwijkerwold en in tegenwoor-
digheid van den deken te Sneek en de pastoors Franc
Mulder te Kuinre en Nic. Rooswinkel te Steggerda.

Mei 23 Verkocht te Leeuwarden de bibliotheek van T. Andreæ,
Med. Dr. te Ferwerd, een kunstdraaibank, een oorlog-
schip van linie van 50 stukken, 3 electriseermachines,
een telescoop van v. d. Bildt, een zonmicroscoop enz.,
nagelaten door 's Lands Wijnroeijer W. van der Werf.

„ 29 Overleden op Unia State onder Marssum Jacoba Jo-
hanna de Kempenaar, echtgenoote van J. F. van Pop-
penhuyzen, oud bijna 40 jaar.

Juni 1 Aanbesteding van het afbreken der oude en het opbou-
wen van een nieuwe school te Nijega (Doniawerstal).

„ 3 Een zathe te Parraga, groot 41 pondematen, doet in
huur f410, een te Schalsum, genaamd Grada, groot
961/» pondematen f501.16 st.

Juli 12 Aanbesteed het leidekken van den niéuwen toren te
Hantum.

„ !6 Verschenen bij J. Brouwer te Leeuwarden: De verpon-
ding uitgerekend door H. J. Elzinga, onderwijzer en
gaarder der onbeschreven middelen te Bozum.

„ 19 Synode te Harlingen geopend met een redevoering
door Ds. Alb. Reen Mentes aldaar.

„ 26 Verkocht Hanenburg onder Tietjerk.
Aug. 10 De inspecteur in het 4de district van den Waterstaat

besteedt aan het repareeren van kerk en pastorie te
Hemelum, van kapel en school te Haskerdijken.

Sept. 16 Overleden te Heeg Jr. D. H. van Harinxma toe Heegh,
collecteur en ingenieur ten dienste dezer lande, oud
90 jaar en 7 maanden.

„ 28 Overleden te Leeuwarden Frederik Theodoor Ernst
graaf van Limburg Stirum. Verschenen een afbeelding
der harddraverij te Leeuwarden gehouden 2 Sept. 1.1.,
geteekend door D. A. Langendijk.

Oct. 1 Joh. Lodema, instituteur te Leeuwarden wenscht phi-
lantropijnsch onderwijs te geven in lees-, schrijf- en
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rekenkunst, Bijbelsche- en Vaderl. geschiedenis enz.
ook voor desbegeerenden in psalmzingen.

Oct. 6 Het departement Friesland verdeeld in 8 jachtdistricten,
die ieder door een jachtofficier worden beheerd.

„ 8 Uitgegeven bij Wiarda te Leeuwarden: Het ongegronde
van sommige vooroordeelen tegen de Gereî. kerk aan-
gewezen in gesprekken.

„ 15 Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Rouw-
klagt van Leeuwardens gemeente bij het afsterven van
haaren geliefden Leeraar B. van Weemen door Ds. T.
S. Beilanus te Peasens.

„ 22 R. Ruitenschildt op het Dokkumerend te Leeuwarden
begint aldaar een kaarsenmakerij.

Nov. 6 Benoemd tot opperrabbijn der Hollandsen Hoogduitsche
Joodsche gemeente te Leeuwarden S. Berestein opper-
rabbijn te Groningen.

„ 19 Te koop het heerenhuis met singel, bosch enz., uitzicht
hebbend op het Heegermeer, van wijlen Jr. D. H. van
Harinxma thoe Heegh. Verschenen bij J. W. Brouwer
te Leeuwarden: Herinneringen uit een leerrede ter na-
gedachtenis van Ds. B. v. Weemen, door Ds. A. Brink,
met een gedicht van H. de Wal.

„ 26 Overleden op Kamminga-State te Ferwerd Anna Elisa-
beth Baronesse van Echten, douairière wijlen Mr. Ho-
ratius Allard Hiddema van Knijff.

„ 30 De erven van wijlen Pierre Chapron in leven scherm-
meester te Franeker repudieeren zijn nalatenschap.

Dec. 21 Overleed te Ulst freule Theodora van Galama, 80 jaar,
zuster van R. E. Galama aldaar.

„ 24 Verhuurd de herberg Allardsoog te Bakkeveen met
velden, landerijen, tollen, walgelden en stalgelden der
bijen. Verkocht de huize Muntenburg met de beide
vleugels staande op de Weaze te Leeuwarden, bene»
vens 9 woningen in de Blokhuissteeg, geheeten Munte-
buren, alles eigendom van wijlen Mr. G. C. Gonggrijp»




