
blad 1865b1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 FEBRUARIJ 1865 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 10 Febr. a.s., des avond te 6 uur, ten huize 

van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van WIETSE Gs DE VRIES, Schipper aldaar, 

in het 

openbaar verkoopen: 

Eene HUISPLAATS en twee kampen best LAND, groot p.m. 1½ bunder te Hijkersmilde, achter de 

woning der verkooper en JAN FERNHOUT. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 FEBRUARIJ 1865 
 
++ Smilde, 6 Feb. Daar de tegenwoordige na-winter bij vele mingegoede ingezetenen drukkend begint 

te worden, heeft zich alhier eene commissie gevormd, welke na ’t houden eener collecte uitdeeling 

denkt te houden van levensmidelen als anderzins, aan zoodanige personen, welke niet door de 

diaconie bedeeld worden. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 17 Februarij a.s., des avonds te zeven uur 

ten huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van R.J. SCHUT te Smilde, in het 

openbaar veilen: 

Een OVERDEKT JAGT, genaamd DE HOOP, groot 19 ton met COMPLETEN INVENTARIS, liggende te 

Smilde, aan de van Lierswijk. 

 Inmiddels uit de hand te koop. 

Nadere inlichtingen, op franco brieven, bij gen. Eigenaar en bij gen. Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 FEBRUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 13 Feb. Met genoegen vernemen wij, dat het met lof bekende zanggezelschap: “De 

Harmonie”, onder directie van den heer A. Spier te Hooger-Smilde, voornemens is, op Woensdag den 

15 Febr. een concert te geven ten voordeele der algemeene armen, ten huize van den logementhouder 

J.H. Wind alhier. Wij juichen dit voornemen zeer toe; den ingezetenen wordt daardoor een 

genotvollen avond verschaft en de druk onzer verarmde natuurgenoten verligt. Edel doel voorwaar! 

Een talrijke opkomst, hoopen wij, zal getuigen van den goeden geest van Smildes ingezeten, vooral als 

het geldt om het lot der armen te verzachten. 

Aanvang 7 uur en entreê voor een heer 50, en voor eene dame 25 cents. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 17 Februarij a.s., des avonds te 7 uur, ten 

huize van den logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van WIJTSE Gs DE VRIES, Schipper 

aldaar, 

finaal verkoopen: 

Eene HUISPLAATS met achtergelegen kampen LAND te Hijkersmilde, gemeente Smilde, nabij de 

Scheepstimmerwerf van H. FERNHOUT, te zamen groot p.m. 1½ bunder. 

 Voorts zal alsdan tevens worden verkocht: 

eenig WEEKHOUT en opgaande BOOMEN, op het voorgemeld LAND aanwezig, en voorts eenige 

EIKENBOOMEN, staande bij het Plaatsje van het Heer H. LEEMBOER, bij de Krommewijk te Smilde. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 20 Feb. e.k., ten huize en ten verzoeke 

van KLAAS POT, Schipper, wonende bij de Wittewijk te Smilde, des morgens te 9 uur te beginnen, in 

het  

openbaar verkoopen: 

Drie KOEIJEN, een KARN, MELKVATEN, twee MELKEMMERS en JUK met KOPEREN BESLAG, en 

verdere MELKGEREEDSCHAPPEN; - HUISMEUBELEN, als: twee fraaije MAHONIJHOUTEN KABINETTEN, 

OPEN STALEN HAARD of KAGHEL, eene staande GANGKLOK, een tweemans EIKENHOUTEN LEDIKANT, 

eenig JAPANS PORCELEIN, twee groote SPIEGELS, een aantal BOEKEN, TAFELS en STOELEN, GLAS- en 

AARDEWERK en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 


