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Smilde, 9 Jan. Alhier circuleert ter onderteekening een rekwest aan den Minister, inhoudende het
verzoek, in de gelegenheid te worden gesteld, met den nachtpost brieven te mogen verzenden, gelijk
door dien post hier ook brievenpakketten worden afgegeven. De inwilliging van dit verzoek zal den
inwoners dezer plaats een groot gerijf verschaffen.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 14 Januarij 1860, ’s avonds te 6 uur, in ’t
Logement de Veenhoop bij J.H. WIND aldaar, overgaan tot de bepaalde toewijzing van:
1e. Drie perceelen BOVENVEEN en ONDERGROND op de Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke van M.
MANAK c.s. te Smilde.
2e. Drie perceelen BOVENVEEN en ONDERGROND op de Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke van
GOSSE DE VRIES c.s. aldaar.
3e. Twee kampen LAND, eene op de Grietmanswijk, sectie I no. 878 en eene op de Van Lierswijk,
sectie K no. 696 te Smilde, ten verzoeke van de Weduwe SIEBE DE VRIES.
4e. Een kamp LAND op de Evert Hendrikswijk, sectie H no. 958, ten verzoeke van HARM STOFFERS
WEVER.
Tevens zal op gemelden dag, ’s namiddags te 3 uur, op de perceelen onder No. 2 vermeld, worden
ingezet en na afloop der toewijzing, worden verkocht: P.m.
25 dagwerken Turf,
op dit perceel aanwezig.
Genoemde Notaris zal op tijd en plaats voormeld inzetten en later verkoopen
een overdekt
BEURTSCHIP,
groot 22 ton, met ZEIL en TREIL en verdere INVENTARIS.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 14 Januarij 1860, ’s avonds te 6 uur, ten
huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van H. OLDENKAMP te Smilde, bij
inzate en later bij toewijzing veilen en verkoopen:
Een HUIS, SCHUUR, TUIN en kamp GROEN LAND, alles staande en liggende te Smilde, tegenover de
Evert Hendrikswijk, te zamen groot 98 r. 10 el.
TURFVERKOOPING,
De Notaris H.H. VAN LIER zal, ten verzoeke van den heer P.J.L. EEKHOUT, op Dingsdag den 17
Januarij 1860, publiek verkoopen:
P.M. 100 DAGWERKEN
BESTE ZWARTE TURF
zijnde uitmuntende haard-brand, droog in vuren staande op Eekhouts blok te Smilde en van de laatste
graving. De bijeenkomst zal zijn bij de Boerderij; de Turf zal op het veld des voordemiddags te elf
uur, naar gewoon gebruik, worden ingezet en daarna finaal worden verkocht ten huize van PIET
JANSEN, tapper en voerman, woonende aan de Hoofdvaart bij de Eekhoutslaaan.
H.H. VAN LIER
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J. RAMAN te Smilde verlangt ten spoedigste TWEE
WEVERSKNECHTEN.
Men adressere zich in persoon of met franco brieven.

