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Smilde.
Op verzoek van eenige Ingezetenen, wordt door den ondergeteekende medegedeeld, dat ieder, die
hem, naar aanleiding van de herdenking van zijn 25jarig Burgemeesterschap, wenscht te spreken,
daartoe gelegenheid zal worden gegeven ten Gemeentehuize alhier op Maandag de 3 Januari a.s.,
van des middags 12 tot des namidddags 3 uur.
BOELKEN,
Burgem. van Smilde.
SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het
Nieuwejaarwenschen
of het zoogenaamde NIEUWEJAARLOOPEN door personen, die buiten de gemeente woonachtig zijn,
is verboden en zal aangemerkt worden als bedelarij.
BOELKEN, Burgem.
Op Zaterdag den 8sten Januari 1887 zal voor D.B. VRIEZE te Bovensmilde bij inschrijving worden
AANBESTEED:
Het herbouwen van eene Boerenbehuizing met Schuur met bijlevering van alle benoodigde
materialen.
Bestek en teekening liggen van af heden ter inzage bij H. DE VRIES, Kastelein aan de Norgervaart,
alwaar de biljetten worden ingewacht vóór of op den dag van aanbesteding des middags voor 5 uren.
Aanwijs op den dag van aanbesteding ’s middags van 1 tot 3 uur.
Verkoop Bovenveen en Verhuring Boekweitveen.
Smilde.
Vrijdag 7 Januari 1887,
des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, publiek bij inzate
worden geveild:
a. 6 PERCEELEN
BOVENVEEN,
gelegen tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk te Smilde, afkomstig van de Erven VENNINK.
b. Een perceel ONDERGROND met het daarop aanwezige BOVENVEEN, gelegen in het 4de blok op
plaatsnummer 38 te Smilde.
Tevens zal alsdan worden verhuurd een perceel
BOEKWEITVEEN,
ongeveer 2 hectaren, liggende in ’t Halerveen, zijnde het de 2e plaats van den weg.
Aanwijs hiervan doet AUKE BONNES.
Ten verzoeke van en toebehoorende aan Mejuffr. de Wed. H.W. OFFEREIN en kinderen te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Verkoop – Schelhout – Smilde.
Vrijdag 7 Januari 1887,
des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, publiek worden
verkocht:
4 perceelen Schelhout,
groot pl. m. 2 hectaren, liggende op Paasloo te Smilde.
Aanwijs doet HKS, HAVEMAN te Smilde.
Ten verzoeke van den heer H.S. GRATAMA te Assen.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

