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DONDERDAG 2 NOVEMBER 1865

Smilde, 1 Nov. Onze veldwachter G. Klaassen, vreezende, dat men andermaal zou beproeven, de door
hem naar Hijken teruggevoerde runderen Friesland binnen te krijgen – zie ’t vorig no. dezer Courant –
ging zondag avond in het toen heerschende onstuimige weer, op nieuw op surveillance uit. Kalbfleisch,
onze andere veldwachter, werd door ongesteldheid nog verhinderd. Zeer spoedig ontdekte Klaassen, dat
zijn vermoeden reeds was bevestigd. Zondag morgen waren de bedoelde runderen Smilde gepasseerd en
Friesland binnen gesmokkeld. Dadelijk gaat Klaassen de policie in Appelscha zulks berigten. Deze
brengt het ter kennis van den burgemeester van Ooststellingwerf, die zulks aan den burgemeester van
Opsterland mededeelt, waarvan het gevolg was, dat de bovenbedoelde koeijen maandag op de
Gorredijkster markt werden aangehouden. Op verzoek van genoemde heeren burgemeesters is Klaassen
gisteren naar Gorredijk geweest en heeft in tegenwoordigheid van hen de daar in beslag genomen
runderen voor dezelfde erkend, waarvan hij de doorvoer door Smilde in den nacht tusschen zaturdag en
zondag had verhinderd. Dat die runderen den koopman duur zullen worden, is te begrijpen.
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VOORLOOPIGE AANKONDIGING.
In de maand December a.s. zal de ondergeteekende, op tijd en plaats nader te bepalen, ten verzoeke van
den Heer HENDRIKUS BAKKER, Secretaris der gemeente Smilde, in het openbaar verkoopen:
Een voor weinige jaren nieuw gebouwd HUIS en achtergelegen TUIN, staande tegen over het
Oranjekanaal te Smilde, zeer geschikt tot de uitoefening van allerlei bedrijf.
A.J.C. TELLEGEN, Not.
Bepaalde toewijzing.
Op Donderdag den 16 November a.s., des avonds te 7 uur, in het Logement van R. KUIPERS te Assen,
ten verzoeke van JACOB KNORREN a.s. te Smilde,
van: a. Eenige perceelen BOUW- en GROENLAND en HEIDEVELD, gelegen aan de Noord- en Zuidzijde
van den Rolderweg, gemeente Assen, nabij het Duursediep, te zamen groot p.m. 2 b. 64 r.
b. Een perceel WEI- of HOOILAND aan het Noord-Willemskanaal, onder Assen, gr. p.m. één bunder.
Alles afkomstig van wijlen PIETER DE WEERD c.s.
Ten verzoek van ANTIEN WOLTERS, eerder Wed. van ALBERT ALBERTS c.s. te Smilde, van:
Een HUIS, zeer geschikt voor WINKEL of BROODBAKKERIJ, met ERF en TUIN, gelegen nabij Het Jagt te
Kloosterveen, gemeente Assen, groot 15 r. – Thans bewoond door de huisvrouw van schipper REINDER
TROOST.
A.J.C. TELLEGEN, Not.
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Voorlopig berig.
In de maand December eerstkomend, zullen publiek worden geveild:
De ONROERENDE GOEDEREN, nagelaten door wijlen den Heer JAN IJWES NUIS te Smilde, bestaande in
onderscheidene HUIZEN en PLAATSEN LAND, alle gelegen te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
VERKOOPING VAN LOOPVARKENS
EN VETTE SCHAPEN,
op Zaturdag 11 November a.s. des namiddags te 3 uur, bij J.H. WIND te Smilde, voor C. HOFHUIS en
J.L. MOES.
A.J.C. TELLEGEN, Not.

