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Smilde, 30 Nov. Gisteren voormiddag werd de nieuwe kerk der Chr. Afg. gemeente alhier plegtig
ingewijd. De leeraar sprak tot de gemeente naar aanleiding van Jez. 56:7b “Ik zal U verheugen in mijn
bedehuis” over de groote bron van vreugde, die hier geopend was voor de gemeente des Heere, en
wekte haar bijzonder op tot lof en verheerlijking van God, en om Hem te danken voor zijne weldaden;
dewijl ze als uit het stof waren opgekomen en nu zoo talrijk mogten opgaan in eenen zoo kostbaren
tempel. – Deze plegtigheid werd bijgewoond door eene commissie uit H.H. Ged. Staten dezer
Provincie, den Voorzitter en eenige leden uit den Gemeenteraad en eene groote schare
belangstellenden, ook van elders opgekomen.
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De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op DINGSDAG den 22 December aanstaande, des avonds
te vijf uur; bij AALTJE LUXWOLDA in de Nieuwe Veenhoop aldaar, overgaan tot de inzate en op later
te bepalen dag tot de palmslag van de na te melden
ONROERENDE GOEDEREN,
als, I Ten verzoeke van den heer GERARDUS VAN FLIER, Predikant te Oosterwolde, van:
1. Drie kampen WEILAND, gelegen te Hijker-Smilde op de zoogenaamde Prakkenwijk te zamen groot
1 b. 71 r. 40 e.
2. Drie kampen BOUW- en WEILAND, gelegen als voren op de zoogenaamde Timmerswijk, tezamen
groot 3 b. 73 r. 20 e.
3. Eene plaats BOUWLAND met daarop staand HUIS, gelegen te Smilde aan de Jonkerswijk, in het 2de
blok, plaats no. 21, te zamen groot 6 b. 36 r. 85 e.
4. Twee kampen LAND, gelegen te Smilde en in het 3de blok, plaats no. 12, te zamen groot 2 b. 43 r.
10 e.
II Ten verzoeke van den heer JACOB DE JONGE JR. te Meppel van:
Een kamp BOUWLAND, gelegen te Smilde in het 3de blok aan de Zuidwestzijde der Molenwijk, groot
80 r.
III Ten verzoeke van AUGUST VAN HAGE te Smilde, van:
Een ruim en goed ingerigt HUIS met daarin verheelde S CHUUR en bijgelegen TUIN aan de
zandwegzijde der hoofdvaart te Smilde, op den hoek van de Timmerswijk, te zamen groot 69 r. 20 e.
IV Ten verzoek van LEFFERT HOVINGH te Smilde:
Een HUIS, ingerigt tot Broodbakkerij, welke daarin nog met het beste gevolg wordt uitgeoefend, met
een TUIN daarachter, staande en liggende te Hijker-Smilde nabij de Leembrug, aan de straatwegzijde
der hoofdvaart, te zamen groot 43 r. 60 e.
V Ten verzoek van F.P. FEIJEN en B. FEIJEN te Smilde:
Twee kampen BOUWLAND, gelegen te Smilde in het 4e blok, plaats no. 11, aan de zandwegzijde der
hoofdvaart, te zamen groot 1 b. 37 r. 20 e.
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PUBLIEKE VERKOOPING
van tien vette VARKENS (Engelsch ras), ieder zwaar, p.m. 300 oude ponden, te houden op
VRIJDAG den 18 December 1857, des voormiddags te elf uur, te Smilde aan de Molenwijk,
aan de boerderij van den heer P.J.L. Eekhout; - daags te voren te zien.
Notaris: H.H. VAN LIER

