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VRIJDAG 26 MAART 1880

Ondergeteekenden geven kennis, dat zij tot hunnen AGENT hebben aangesteld den Heer
K. BRUNSTING te Smilde,
bij wien binnen enkele weken fraaije monsters van hun fabriekaat ter bezigtiging zijn.
J. MEIJER & Co.,
Schoonhoven.
in Gouden- en Zilverwerken
en Horologiën.
Wegens sterfgeval uit de hand te koop:
EEN OVERDEKT
TJALKSCHIP,
groot 82 tonnen, met completen en ruimen INVENTARIS, laatst bevaren door JACOB SIJMEN DE
VRIES, liggende voor het huis van de Wed. SIJMEN DE VRIES bij de Grietmansbrug te Bovensmilde,

bij wie ook informaties zijn te bekomen.
Smilde, 24 Maart. Hedennamiddag passeerden hier eenige Duitsche hoornblazers, die bijlangs de
huizen speelden en voor hunne moeite van de bewoners dier huizen eenige tegemoetkoming
vroegen. Dit laatste geschiedde door een van het gezelschap, die, bij de voordeur van den landb. E.
v. V. gekomen, deze gesloten vond. Eensklaps kwam diens hond aanloopen, welke hem zoodanig in
zijn been beet, dat de jongeling van pijn begon te kermen; hij had eene ernstige wonde bekomen en
was genoodzaakt heelkundige hulp in te roepen. Wij maken hiervan openlijke vermelding, omdat
het wenschelijk is, dat vanwege het gemeentebestuur eene verordening worde in het leven
geroepen, waarbij houders van gevaarlijke honden, onder strafbepaling, verpligt zijn deze vast te
leggen of van een muilband te voorzien, ter voorkoming van ongelukken.
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Op Donderdag 1 April 1880,
voormiddags elf uur, zal, ten sterfhuize en ten verzoeke van de Erven THOMAS BOERHOF, bij de
Wolvenbergsdraai te Hijkersmilde, worden verkocht:
20 Drentsche Schapen,
meest dragtige Ooijen, 3 GEITEN, 10 korven met BIJEN, HONIGKAPPEN, ledige KORVEN, LADDERS
enz., 2 KABINETTEN, 1 KLOK, 2 BEDDEN met toebehooren, TAFELS, STOELEN en verdere
Huismeubelen,
1 KARN, Melk- en Deelgereedschappen, KIPPEN, MEST, STROO, EET- en POOTAARDAPPELEN en
hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebragt.
Na afloop zal, ten huize van HENDRIK DUKER bij de Wolvenbergsdraai, in het openbaar worden
verhuurd:
Het Huis en Land,
door THOMAS BOERHOF voormeld bewoond geweest, benevens een perceel best Boekweitveen op
die plaats.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Op Maandag 5 April 1880,
namiddags een uur, zal, ten huize van de Weduwe HARM OLDENKAMP, bij de Veenhoopsbrug te
Smilde, worden verkocht:
1 KABINET,
1 KLOK, 1 KASTJE, 1 BED met toebehooren, TAFELS en STOELEN: voorts
Aannemers- en Timmermansgereedschappen,
als: 1 groote TAKEL, zware ijzeren KETTINGEN, 1 HEISTELLING met Blokken, 1 AARDEWINDER, 1
DRAAIBANK, 1 SCHAAFBANK, 1 HANDKAR, KALKBAKKEN en alle soorten van PLATTE SCHAVEN en
hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

