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R E S O L U T I E ,
Betrekkelyk tot het Inventarifeeren,
Verkopen, Beleenen en Befwaaren der G e touwen , onder de Baayhalle gehoorende.

D

ie van den Gerechte der Stad Leyden
in ervaring gekomen zynde, dat niet tegenftaande Haar Ed. Groot Achtb. Refbhitie
A
van
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van den 4 April 157*. onder anderen ook teegen
het \ erkoopen , Beleenen en BeAvaaren der Getouwen onder de Baayhalle resforteerende, geëmaneerd
egter tegen hetheüfaam oogmerk van HunEd. Groot
Achtb. tot foutien 200 veel doenlyk van de Fabricquen , daar by gemanifefteerd, nu en dan Getouwen worden beleend of befwaard, hebben ten einde
200 veel mogelyk daar in verder te voorfien , OD
voortel en praeadvies van H. H. Superintendenten
van de Baayhal voorgemeld, by Renovatie voor 200
veel des noods, en Ampliatie vaa dit Articul van de
voorfz. Hun Ed. Groot Achtb. Refolutie, goedgevonden en gerefolveerd: Dat niemand tot de voorengemeldeFabncquen ofte Reedingen niet behoorende:
2al vermoogen eenige der voorgemelte Getouwen te
Jioopen, Beleenen, Befwaaren, ofte voor wat Schuld
het ook weezen mag onder tig te houden, oo Verbeurte van tien Gulden, ten M e n van den Kooper
ende Beleener, en dat de gemelde K o o p , Beleening,
Befwaaring ofte Aanhouding, voor nul en van jree'
ner waarde gehouden, en daarop geen Recht 2al
gedaan worden , mitsgaders nog op verbeurte van
nen Guldens ten lasten van den Eygenaar van het
Getouw die het elve akoo verkogt, verbonden of
als Pand ter minne uitgegeeven a l hebben, en ingeval Je het kwam te gebeuren (dat God genadiglyk
verhoede; dat iemand tot de gemelde FabriecquL
ofte Reedingen behorende , tot die Benodigdheid
kwam te vervallen , dat eindelyk genoodfaakt wierd,
*yn Getouw te Verkoopen, dat tig J dan a l kun^
nen aaogeeven, aan de Gouverneurs van de gemelde
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Baayhaüe, en met dezelve over de Verkoop van het
gemelte Getouw , met difcrette zal hebben te Handelen , werdende zoodanig een Verkooper vryheid
gegeeven , omme zyn zaaken in beeter ftaat gefield
ziende, binnen den tyd van drie Jaaren, met fimpele
reftitutie van de Kooppenningen; fonder het betalen
van eenige Jntereft, het verkogte Getouw van de
gemelde Gouverneurs weeder Intekoopen, na verloop van welke drie Jaaren, het de Gouverneurs vry
zal ftaan, diergelyk Getouw aan anderen van de
Neeringe te Verkoopen.
Blyvende niet te mm de verdere poincten betrekkelyk het inventarifeeren op- en overfchryven der
Getouwen voor het overige by de voorfz, Refolutie
vervat, als meede de i i6 Burgerlyke Keure deezer
Stad,in vollekragt en waarde en hun eiFeft forteeren,
c

Aldus Gerefblveert en G e ü m p J i ë e r t ,
by Die van den Gerechte der Stad
Leyden , op den 4. Maart 1790., en
ten overftaan van dezelve op den 11.
daar aan volgende van de Poye van
't Raadhuys voor den Volke afgeleezen.
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