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Hoogersmilde – Inzet Vast Goed.
Op Dinsdag 18 Maart 1890
de inzet, en op Dinsdag 1 April 1890 de palmslag, telkens des avonds te 6½ uur, en ten
huize van den Kastelein C.P. AUWERDA te Hoogersmilde, zullen publiek worden verkocht:
a. Ten verzoeke van JAN PASTOOR te Smilde en kinderen:
1. Eene Behuizing
met Schuur, Erven, Hof, Weidelanden en Bouwlanden te Smilde, bij den verkooper in
eigendom gebruik, samen groot p. m. 2 h., 75 a., 70 c.a.
2. Eenige perceelen Weide- en Bouwland (waaronder nog diep veen) en Heideveld,
gelegen onder de gemeente Diever, samen groot p. m. 8 h., 58 a., 25 c.a.
b. Ten verzoeke van de Erven van wijlen HENDRIK PASTOOR:
1. EENIGE PERCEELEN
Dennen en Eikenbosch,
Heide- en Zandgrond, samen groot p. m. 10 hectares, gelegen onder de gemeente Diever,
zwettende aan de gronden van de Heeren M.A. HOOGERBRUGGE en ALBERDA.
Een perceeltje Heide, onder de gemeente Diever, groot ruim 30 ares, a/h zoogenaamde
Wapsterpad.
3. 1½ gerechtigheid in de zoogenaamde Boerenmarkte van Diever.
De perceelen zullen tijdig worden aangewezen.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.
Smilde, 8 Maart. Mej. E. Pomper-Hogewind alhier is benoemd tot onderwijzeres in de nuttige
handwerken aan de Chr. Nat. school te dezer plaats.
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Smilde, 11 Maart. Hedenavond had ten overstaan van den heer J. Veenhoven, notaris alhier, de
palmslag plaats had der vaste goederen, gelegen te Smilde en nagelaten door den heer J.P. Suir en
echtgenoote. Huis en landerijen, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 18 H.A., werden voor f 15.300
toegewezen aan den heer J.B. Homan alhier.
Spoedig na den toeslag heeft de heer Homan de plaats weêr overgedaan aan den heer Boerma te Kiel.
Smilde, 11 Maart. Voor rekening van den heer W.A. Scholten worden hier thans aardappelen in
voorkoop opgekocht van f 0.80 à f 0.85 per mud.
Smilde, 11 Maart. Op de heden alhier gehouden maandmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 11
vette varkens (Hamburgers) van 19 ct. tot 21 ct. per half kilo, 9 drachtige motten van f 38 tot f 50, 158
varkens van f 5 tot f 26.75, 26 Fr. schapen van f 13 tot f 29.75 en 16 geiten van f 3 tot f 9.25.
De handel was over het algemeen vlug.
Tevens waren nog aangevoerd van de graanhandelaar I.L. van Esso alhier onderscheidene monsters
granen en lijnkoeken, welke tot billijke prijzen gretig van de hand gingen.
Het BESTUUR der Naamlooze Vennootschap de Stoomzuivelfabriek te Smilde verwittigt Heeren
Aandeelhouders, dat, te beginnen met Maandag 17 Maart, per quitantie over de tweede storting ad
vijf gulden per aandeel zal worden beschikt.
Smilde, 12 Maart 1890.
Namens het Bestuur voornoemd,
J. HOOGERBRUGGE, Voorz.
H. FLEDDERUS, Secretaris.

