blad 1859r
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 NOVEMBER

Degenen die iets te VORDEREN hebben van of VERSCHULDIGD zijn aan de nalatenschap van wijlen
JACOB ZWIERS, in leven Verveener te Smilde, gelieven hiervan opgave te doen voor het einde dezer
maand, ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN aldaar.
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal ten verzoeke van KLAAS VINK te Hoogersmilde,
gemeente Smilde, ten huize van de weduwe L. FLEDDERUS aldaar op Dingsdag den 6 December ek. bij
inzate en op Dingsdag den 20 December daaraanvolgende bij palmslag, telkens des morgens om elf ure
te beginnen publiek te veilen en verkoopen:
Een opstrekkende KEUTERIJ, gelegen bij de Wolvenberg te Hoogersmilde en thans door HARM VAN
GOOR in huur wordende bewoond en gebruikt .

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 NOVEMBER

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal ten verzoeke en ten huize van Mejufvrouw de
Weduwe H. DE VROOME te Smilde, op Maandag den 5 December 1859, des morgens om 10 uren te
beginnen publiek verkoopen:
Twee PAARDEN, drie KOEIJEN, een ligte BAROUCHETTE voor 1 of 2 paarden, een KORREWAGEN, een
BOERENWAGEN, PLOEG, EEGDE, onderscheidene Veengereedschappen, eenige Huismeubelen en
hetgeen als dan verder zal worden te voorschijn gebragt: zullen ten verzoeke van dezelfde, op nader te
bepalen tijd, mede te koop worden aangebooden:
Eenige perceelen Veen en Ondergrond te Smilde en eene plaats Land en Ondergrond aldaar, zijnde de
2de plaats in het 6de blok

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 DECEMBER

N.B.!
In de maand Januarij staat, na bekomen regterlijke authorisatie bij publieke verkoop, geveild te worden,
op het aangenaamst van de Smilde in de nabijheid der groote Kerk:
Een nieuwe HEERENBEHUIZING met twee verdiepingen, en voorzien van SCHUUR en TUIN, staande en
gelegen aan den straatweg en de vaart aldaar, laatst in eigendom bewoond geweest door wijlen den heer
Burgemeester en Schoolopziener VAN LEMEL.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 17 December a.s., des avonds te 6 uur, ten
huize van J.H. WIND, kastelein te Smilde, ten verzoeke van Mej. M. LAMMERS aldaar, als onherroepelijk
gemagtigde van AUGUST VAN HAGE, mede aldaar palmslag houden van:
1e. Een WINKELHUIS met TUIN, te Hijkersmilde. Z.O. de Hoofdvaart kadastraal bekend sectie E nos.
775 gr. 1 r, en 776 gr. 11 r. 20 el.
2e. Een kamp WEILAND bij de Timmerswijk te Hijkersmilde, kadastraal bekend sectie E no. 232, gr. 24
r. 80 el.
Genoemde Notaris zal op nader te bepalen tijd en plaats, ten verzoeke van J. LOUISSEN te Odoorn, in het
openbaar verkoopen:
Een HUIS met bijgelegen LAND, staande te Hijkersmilde bij het Nieuwe Wijkje, aan de N.W. der
Hoofdvaart, kadaster sectie D nos. 73, 74 en 75 te zamen gr. 61.80.
Zijnde inmiddels UIT DE HAND TE KOOP en inlichtingen te bekomen bij voornoemde NOTARIS.

