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Hijkersmilde.
Op Vrijdag 16 Januari 1885,
des avonds te zeven uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
1E. TWEE HUIZEN,
waarvan een een WINKELHUIS, en TUINEN, aan den straatweg te Hijkersmilde.
2e. Een kamp Groenland aan de Krommewijk.
3e. Twee kampen Land op de Leemdijk.
4e. Drie kampen Land achter T. PUT.
5e. Twee akkers Land achter JAN MEIJERS.
6e. Vier perceelen Veen op Eekhoutswijk te Smilde.
Ten verzoeke van de Weduwe en Erven H. WESSELING te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde.
Op Vrijdag 16 Januari 1885,
des avonds te zeven uur, zullen ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde, publiek worden
geveild:
1e. Een opstrekkend Plaatsje
op Engeland in Hijkersmilde, groot drie hekt., 20 aren en 70 centiaren, in gebruik bij H. JANSEN.
2e. Twee kampen Land op de van Lierswijk te Smilde.
3e. Een kamp Land te Bovensmilde, naast J. DE JONG aan den straatweg, geschikt voor
Huisplaatsen, alles ten verzoeke van den Heer C.R. DE JONGE en Kinderen te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Houtverkooping
te Smilde.
Op Zaterdag 17 Jan. 1885,
des avonds 6 uur, zal, in de NIEUWE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht voor:
den heer D.L.J. KIJMMELL: als: op de Jonkerwijk 2 hectaren Schilhout in het 3e Blok, plaats 29,
zijnde de derde en vierde kamp van af die wijk, en 64 aren Elzenhout, de eerste kamp Weekhout
mede van af die wijk. – Op het Noorden het Walhout op den weg en om de drie achterste kampen
bij MARTEN KLOK;
den Heer Mr. L. KIJMMELL: de derde kamp, 64 aren Schilhout op het Koeland;
den Heer N.E. SERVATIUS te Leeuwarden: het Walhout op de twee laatste kampen, achter de
woning van SIJTSE MEIJER, eerste blok, plaats 4, en voorts om den tuinkamp en om den tuin van JAN
OLIJVE;
den Heer G.F. SERVATIUS te Assen: 3 perceelen Weekhout op de Eekhoutswijk. hiervan doet
aanwijs KLAAS TABAK, arbeider aldaar.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Smilde, 10 Jan. In den nacht van Woensdag op Donderdag jl. is door middel van het keukenraam op
te schuiven bij de wed. Steffen Boer, landbouwersche, wonende te Hoogersmilde, ingebroken en
hebben de dief of dieven met een beitel een kastje willen openbreken, doch dit is hun naar het schijnt
niet gelukt, maar hebben uit een ongesloten kleerenkast, welke in de keuken stond en toebehoorde
aan H. Udega, schoonzoon van de wed. S. Boer, een klein gesloten kistje medegenomen, inhoudende
f 35, bestaande in een bankbillet van f 25 en f 10 aan geld. De politie is met de zaak in kennis
gesteld. Moge dit een ieder tot waarschuwing strekken, om toch bij nacht de ramen te sluiten, zoodat
deze van buiten niet kunnen worden opgeschoven.
De dief of dieven hebben het zoo voorzichtig aangelegd, dar geen van de bewoners er iets van heeft
gemerkt of gehoord.

