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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 AUGUSTUS 1867 
 
Op Vrijdag den 16 Augustus 1867, des avonds om 7 uur, zullen, ten huize van den Logementhouder 

J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van HENDRIK DE GRAAF en kinderen aldaar 

publiek bij palmslag worden verkocht: 

de navolgende ONROERENDE GOEDEREN, gelegen aan de Evert Hendrikswijk te Smilde. 

Perceel 1. Huis en bouwland, groot 32.85 ellen, staande op f 431,- 

“ 2. Bouwland daar naast, groot 32.85 ellen, staande op f 166,- 

“ 3. Bouwland, groot 55.80 ellen, staande op f 315,- 

“ 4. Groengrond, groot 50.80 ellen, staande op f 315,- 

“ 5. Huis, Erf en Groenland, groot 44.32 ellen, staande op f 530,- 

“ 6. Bouwland, groot 52.48 ellen, staande op f 276,- 

“ 7. Bouwland, groot 49.80 ellen, staande op f 211,- 

“ 8. Groengrond, groot 52.30 ellen, staande op f 301,- 

“ 9. Weiland, groot 43.90 ellen, staande op f 303,- 

“ 10. Bouwland, groot 55.80 ellen, staande op f 261,- 

       Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Notaris 

Binnen kort zal te Smilde, op nader te bepalen tijd en plaats 

publiek verkocht worden, 

het PRAAMSCHIP, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot, volgens meetbrief, 59 tonnen, laatstelijk 

bevaren door ALBERT SINNEKES DE VRIES, thans liggende te Smilde bij de werf van MEINE 

FERNHOUT, en zulks met ZEIL, TREIL, ANKER en TOUWEN, HAKEN en BOOMEN, staand en loopend 

WANT. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 AUGUSTUS 1867 
 
+ Smilde, 17 Aug. Wordt van elders nu en dan vermeld, dat het natte voorjaar en zomer den prijs van 

den turf aanmerkelijk heeft doen stijgen, van hier kunnen we berigten, dat zulks te Smilde niet zoo 

bijzonder het geval is; integendeel is de prijs alhier thans vrij wat lager dan verleden herfst, ’t welk 

nog wel een verschil van f 8 à  f 10 op het dagwerk geeft. 

Verloren 
een bruine ruigharige PATRIJSHOND, die met de trekschuit van POELMAN is medegeloopen naar ’t 

Haantje. Kenmerken: Wit aan hals en kop, witte pluim aan den staart en vier witte pooten. 

Men wordt verzocht hiervan aanwijzing te doen aan den eigenaar L. HOVINGH te Smilde. 

WATERSCHAP-SMILDE. 

Op Vrijdag den 23 Augustus 1867, des morgens precies te 10 uur ten Gemeentehuize te Smilde, 

Vergadering 
van de eigenaren van de LAGE GRONDEN, gelegen aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart, tusschen de 

Kijmmelswijk en de Norgervaart.  

     Burgemeester en Wethouders der gemeente Smilde, 

       G.J.H. EBBINGE WUBBEN 

       De Secretaris, 

       H. BAKKER 


