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+ De vanwege het Depart. Smilde der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in den verloopen winter
gedane collecte en de uitdeeling daarvan, heeft eene zeer weldadige uitwerking gehad, en de gevers
herinneren zich zulks met aangenaamheid, de bedeelden met dankbaarheid. Men verneemt, dat
bovengenoemd departement voornemens is, onder goedkeuring van ’t dagelijksch bestuur, ook deze
winter, indien ‘t noodig is, eene dergelijke collecte en uitdeeling te houden. Wij twijfelen niet, of de
commissie daartoe, zal bij de ingezetenen, toegenegene harten en opene handen vinden.
WORDEN GEVRAAGD

3 SCHOENMAKERSKNECHTEN, P.G., tegen hoog loon, van welke een met Jan. 1866 en twee tegen Mei
a.s. Gadingmakenden gelieven zich te adresseren met franco brieven, doch liefst in persoon bij H.J.
ENSING te Smilde.
INZATE
op Zaturdag den 30 Dec. a.s., ten huize van H.C. HATZMANN te Hoogersmilde, ten verzoeke van wedw.
LAMMERT MOES aldaar, van:
1e. Een HUIS met bijgelegen GROEN- en Bouwland, tegenover de Fledderusbrug te Hoogersmilde, te
zamen groot 1 b, 73 r 34 el.
2e. Een perceel BOUWLAND aan de Z.O.-zijde der Hoofdvaart aldaar, achter de Wed. FLEDDERUS, gr. 10
r. 20 el.
3e. Een perceel DITO, gelegen alsvoren, achter JACOB KIEVIET aldaar, gr. 82 r 40 el.
4e. Een perceel DITO, gelegen aan de N.W.-zijde der Hoofdvaart, achter R. BISSCHOP, gr. 42 r. 60 el.
5e. Een perceel DITO, met daarop staand HUISJE, op de Schapenstreek te Smilde, gr. 62 r., bewoond
door OETSE KLOKKER.
6e. De HELFT in een perceel HOOILAND, in het Vorrelveen, gem. Beilen, sectie A. nos 1299 en 1300, gr.
1 b. 22 r. 70 el.
A.J.C. TELLEGEN, Not.
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal, ten huize van de Weduwe L. FLEDDERUS te
Hoogersmilde, op Dingsdag den 9 Januarij 1866 bij inzate en op Dingsdag den 23 Januarij 1866 bij
palmslag, telkens des morgens om elf uur te beginnen, publiek
VEILEN EN VERKOOPEN,
Eene opstrekkende BOERENPLAATS te Hoogersmilde, bestaande uit HUIS en ERF, BOUW- en Groenland
en DENNENBOSCH, thans door den Eigenaar zelven wordende bewoond en gebruikt.
Een kamp GROENLAND en een stuk HEIDEVELD met daarin ontgonnen GROND te Hoogersmilde
voornoemd,
en drie stukken HOOILAND in het Vorrelveen, gemeente Beilen.
Alles toebehoorende aan en ten verzoeke van KOOP JANS DUKER, Landbouwer te Hoogersmilde.
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LOGEMENT “DE VEENHOOP”
te Smilde.
Op donderdag 25 Januarij 1866, ’s avonds te 7 uur zal, in de NIEUWE VEENHOOP bij R. BERKENBOSCH te
Smilde, ten overstaan van de Notarissen SERVATIUS te Dwingelo en VAN LIER te Assen, publiek worden
geveild en acht dagen later bij palmslag worden verkocht:
Het bekende, goede beklante en uitmuntend gelegen LOGEMENT de NIEUWE VEENHOOP,
aan den straatweg en hoofdvaart te Smilde, waar dagelijksch de diligences en trekschuiten aanleggen,
voorzien van 9 vertrekken, waaronder groote ZAAL, KEUKENS, KELDER, SCHUUR en ruime STALLING,
waarin sedert jaren met succes een LOGEMENT is uitgeoefend, steeds door allerlei reizigers druk bezocht,
en waarin een paar kamers tot Gemeentehuis zijn ingerigt, om te aanvaarden 1 Mei e.k.,.
Informatiën ten kantore van den Notaris
Mr. H. VAN LIER

