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Bovenveen – Hout – Smilde.
Op Donderdag 12 Febr. 1885,
des morgens precies te elf uur, in het Logement van JOHS. H. WIND te Smilde, publieke verkoop
van:
Vier perceelen
Bovenveen
ter vergraving, gelegen achter BOELE GERKES te Smilde en van een kamp WEEKHOUT achter op
de Grietmanswijk, afkomstig van de Heer KNIPHORST, te Smilde, ten verzoeke van Mejuffrouw
JACOBJE HOFMAN, Weduwe OFFEREINS te Kloosterveen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER
Veenputten en Hout – Smilde.
Op Donderdag 12 Febr. 1885,
des morgens precies te elf uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde:
1. De gewone jaarlijksche verkooping van
Veenputten
op de Suermondswijk te Smilde.
2. Verkoop van zeven kampen
Elzen Kaphout
bij MARTEN KLOK, een kamp dito achter het Schaaphok, een gedeelte van een kamp Eiken- en
Berkenhout op de Kortewijk en eenige Eikenboompjes op plaats 2 van af de Kijmmellswijk te
Smilde.
Alles ten verzoek van de Erven Mevrouw de Weduwe Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
Aanwijs van een en ander geeft de Heer C. DE JONGE te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
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Hoogersmilde, 1 Febr. Vrijdagavond den 30sten Januari vierde her zang- en reciteergezelschap “de
Vriendschap” onder leiding van den heer H. Ulehake zijn gewoon jaarfeest. Ook nu vierde men
vroolijk mee. Ofschoon het ledental met opzet verminderd werd, omdat er p.m. 60 deelnemers waren,
bleek het, dat ongeveer 30 leden ook in staat zijn vroolijk en vergenoegd feest te vieren. Lang leve
onze voorzitter, en al de leden die bijdroegen tot verhooging der feestvreugde, brengen we onzen
hartelijken dank.
Tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen overleed heden, in den bloeienden leeftijd van ruim 18
jaar, mijn innig geliefde kleinzoon HENDRIKUS ANDRIES MENSINGA.
Smilde, 31 januari 1885.
H. SOL.
Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden.
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WOENSDAG 4 FEBRUARI 1885

Smilde, 3 Febr. Onder de krasse oude lui, van welke soms melding wordt gemaakt, zullen de
echtgenooten J. Tingen en G. Zwiers alhier zeker een waardige plaats bekleeden. Man en vrouw
beide, nog altijd gezond en ijverig in de weer, tellen 86 jaar, waarvan ze 63 gehuwd zijn geweest.
Hunne 7 kinderen zijn nog alle in leven.

