
ADVERTENTIEN UIT DE ZUID-HOLLANDSCHE COURANT !) 

TE HUUR, tegens aanstaanden Mey, een HEERE OPTREK met een TUYN, op de Hofstede ge
naamd RIETVELD, leggende aan den Rhyndijk tusschen de Stad Woerden en Nieuwerbrug. 
Te bevragen bij DIRK COETZIER, Mr. Timmerman te Woerden. 
(14 februari 1785) 

Vrijwillige verkoping te Woerden. 

Men zal, ten overstaan van de Ed. Agtb. Heeren Schout en Schepenen, op Vrijdag, den 
2 December aanstaande, in de Stads-Herberg, publiek verkopen, eene neeringrijke 
BROODBAKKERYE, met alle deszelfs gereedschappen en toebehoren, waarin die 
affaire zedert onheuchelijke tijden gedaan is, en nog wordt voortgezet; 
Als ook eene daaraan annexe Wooning; staande beide op de Rhijn te Woerden. 
(30 November 1785) 

Op Zaterdag den 3 December aanstaande, des morgens ten 9 uuren, zal men onder de Poorterije 
der Stad van Woerden publiek verkopen een partij ELZEN HAKHOUT en ruim 600 
WILGE BOMEN, waarvan een gedeelte zeer zwaar en lang van stam zijn. 
Die voor dien tijd eenige aanwijzinge begeert, adressere zig aan JAN CRAAYPOEL, wonende 
op de Oude Lijnbaan de Hoop even buiten Woerden voorschreven. 
(30 November 1785) 

UIT DE HAND TE KOOP, bij het pond of bij den hoop, een schoon, blank, 
vet varken, wegende circa 800 ponden; zijnde te bevragen bij JAN VAN VLIET te 
Woerden. 
(19 October 1785) 

Aan ALLE EIGENAARS VAN GRAFSTEEDEN, in de Kerke van Kamerik, 
wordt bij deezen, van wegens Kerkmeesteren derzelver Kerke, geihsinueerd; 
dat zij, ingevolge den appoictemente (= beschikking van de rechter) en authorisatie 
daar toe van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten 's Lands van Utrecht 
geobtineert, de Vloer, in de voorschreeve Kerk hebben doen verhogen, en de 
onbruikbare Zarken doen vernieuwen; als meede, dat ieder de kosten, desweegens 
gevallen, pro rato zouden moeten voldoen; mitsgaders, dat de geenen welke 
verzuimdt hebben hunne Graven te doen verboeken, zulks als nog zullen 
hebben te doen, conform het Reglement dien aangaande; alles zo ten aanzien der 
betalinge, als der verboekinge, voor of op den eersten April 1785 op poene van 
te verliezen den eigendom van derzelven Graven, ten behoeve van bovengemelde 
Kerke. (14 Februari 1785) 
!•) Over de Zuid-Hollandse Courant, uitgegeven door Leendert Paling in het Post-Comptoir te Woerden, en 

waarin uiteraard nogal wat Woerdense advertenties voorkomen zal in een volgende Heemtydinghen èen 
bijdrage verschijnen. 
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