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ZATURDAG 7 DECEMBER 1861

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal ten verzoeke van J. BOS te Smilde, bij de
Leembrug aldaar, op Woensdag den 11 Dec. e.k., des morgens om elf uren, publiek verkoopen:
Oude TELEGRAAFPALEN, vier beste BRUGPRIEMEN, eiken en vuren PLANKEN, WINDDEUREN,
HEKKEN, eene partij oude STEEN, nieuwe platte en bolle KRUIWAGENS, HOUT geschikt tot Deur- en
Glas-Dorpels, eene partij MEST en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebragt.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 24 December a.s., des avonds te 6 uur,
in het Logement de Nieuwe Veenhoop aldaar, bij inzate, en later bij finale toewijzing in het openbaar
verkoopen:
Ten verzoeke van FEIJE HOOGEVEEN c.s. te Smilde:
Een HUIS, SCHUUR en TUIN, gelegen in de kom der gemeente Smilde, nabij de Groote kerk, groot
17 r. 40 el, bewoond door HARM OLDENKAMP.
Ten verzoeke van JAN HOFSTE, arbeider te Smilde:
Een HUIS en TUIN, benevens drie Kampen LAND, op de Molenwijk bij het Schut aldaar, te zamen
groot 1 b. 10 r., bij de Verkooper in eigen gebruik.
Ten verzoeke van HENDRIK DE VRIES te Smilde:
1e Een onlangs nieuw gebouwd HUIS met TUIN etc., nabij de Jonkersbrug te Smilde, bij den
verkooper in eigen gebruik.
2e Een kamp GROENLAND op ’t Noorden te Smilde, 1e blok op de 6e dwarsplaats.
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DINGSDAG 10 DECEMBER 1861

Op Vrijdag den 13 December 1861, des avonds ten zeven uur in de zaal van J.B. SCHUT te Assen,
zullen publiek te koop worden gepresenteerd:
Eenige uitmuntende perceelen BOVENVEEN, gelegen in Eekhoutsblok, op de Molenwijk te Smilde,
toebehoorende aan den heer P.J.L. EEKHOUT te Assen. De perceelen zullen met nommerpaaltjes
aangewezen en de Verkoopboekjes in tijds verkrijgbaar worden gesteld bij den
Notaris H.H. VAN LIER.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 17 December a.s., des avonds te 6 uur,
ten huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, bij inzate, en later bij finale toewijzing, in het
openbaar verkoopen:
Eene opstrekkende plaats BOUW- en WEILAND, met daarop staande onlangs nieuw gebouwd HUIS
en SCHUUR, benevens twee afzonderlijke KAMERS, te Smilde, in het 4e blok, plaats no. 6, groot p.m.
7 bunders, toebehoorende aan de Wed. JANNES HOVINGH en Kinderen aldaar.
Voorts ten verzoeke van TIJME TER HEIDE, Huisschilder te Smilde:
Een HUIS en TUIN, staande te Hijkersmilde aan de Z.O. zijde der Drentsche Hoofdvaart naast E.R.
HOMAN, bij den eigenaar in eigen gebruik.
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+ Smilde, 8 Dec. Heden is door de Chr. afg. gemeente alhier, tot herder en leeraar verkozen de
WelEw. heer J.J. Thijssen, Predikant te Velp in Gelderland.
In de maand Januarij a.s., op tijd en plaats nader te bepalen, zal door JAN IJWES NUIS te Smilde en
Consorten, ten overstaan van den Notaris A.J.C. TELLEGEN aldaar, in het openbaar worden
verkocht:
Vier DWARSPLAATSEN, BOUWLAND, GROENLAND en ONDERGROND, aan elkander gelegen te
Smilde in het 4e blok, N.W. zijde der Hoofdvaart, zijnde plaatsen 16, 17, 18 en 19, te zamen groot
p.m. 38 bunders.

