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De Notaris A.J.C. TELLEGEN, zal op Woensdag den 18 Januarij a.s., ’s voormiddags te 10 uur, ten
verzoeke en bij de woning van HENDRIK BOS te Hijkersmilde, in ’t openbaar verkoopen:
Eene open bok,
gr. 9 ton, - een PUNTER, - ruim 150 OUDE TELEGRAAFPALEN en meerdere AFBRAAK, - een nieuwe
WIPKAR, - een PLOEG, - een beslagen nieuwe BOERENWAGEN, - een BELSLEDE, - een nieuwe
WINKELKAST met luiken, - twee TOUWSLAGEN, - en hetgeen verder ter verkoop zal worden
aangeboden.
Genoemde Notaris zal op Woensdag den 18 Januarij 1860, ’s avonds te 6 uur, in het Logement de
Nieuwe Veenhoop bij A. LUXWOLDA aldaar – ten verzoeke van W. KOOPS c.s. te Leggelo, krachtens
onherroepelijk volmagt, veilen, en op later te bepalen tijd en plaats verkoopen:
Een HUIS, TUIN en SCHUUR, benevens eene HUISPLAATS, staande en liggende bij de Grietmansbrug te
Smilde, kadaster sectie G nommers 333, 673 en 674 te zamen groot 55 r. 07 el, toebehoorende aan
HENDRIKA OLIJVE wed. J. ZWIERS te Smilde.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 20 Januarij a.s., des voormiddags te 10 uur,
ten huize van de weduwe L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten verzoeke van Mevr. de Wed. W.F.
KIJMMELL te Smilde, in het openbaar verkoopen:
De GEREGTE HELFT in een perceel HOOILAND, gelegen in het Vorrelveen, onder Beilen, kadaster
sectie A. no. 37 en 1293, voor het geheel groot 1 B. 85 R. 80 El.
Zullende de WEDERHELFT van dit perceel, toebehoorende aan Mevr. de Wed. Mr. J. TONCKENS aldan
mede worden geveilde en bij genoegzaam bod worden toegewezen.
Voorts zal ten tijde en plaatse voormeld worden verhuurd:
Eenige perceelen BOEKWEITVEEN in de markte van Hijken, mede het eigendom van Mevr. de Wed. Mr.
J. TONCKENS.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Woensdag den 25 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, in
het Logement de Veenhoop bij J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van den heer B.W. KIJMMELL te Peize,
als Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen den heer G.W. VAN LEMEL, gewoond hebbende te
Smilde, veilen en bij genoegzaam bod onmiddelijk verkoopen:
Een HEERENHUIS met SCHUUR en daarachter gelegen TUIN, bevattende het HUIS drie beneden- en drie
bovenkamers, keuken, kelder, zolder en verdere gemakken tot eene fatsoenlijke woning behoorende:
staande en liggend in de kom der gemeente Smilde, onmiddelijk bij de Groote Kerk.
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Uittreksel.
De Arrondissements Regtbank te Assen, in raadkamer vergaderd heeft bij vonnis van den veertiende
Januarij 1800 zestig, HARM OLDENKAMP, koopman en timmerman, wonende te Smilde verklaard in
staat van FAILLISSEMENT, met bepaling, dat dit faillissement zal zijn aangevangen op den dertiende
Januarij 1800 zestig; en verder tot Regter-Commissaris in de faillissementen benoemd het lid der
genoemde Regtbank Mr. JACOBUS VAN DER FELTZ en als Curator aangeteld Mr. JAN ALDRIK SLUIS,
advocaat bij het Provinciaal Geregtshof van Drenthe, wonende te Assen.
J.A. SLUIS, Curator

