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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 SEPTEMBER 1857 
 
Smilde, 29 Aug. Gisteren had bij de Israëlietische gemeente alhier de inwijding van de nieuwe wetsrol, 

geschonken door de vereeniging Talmudthora en geschreven door de wetschrijver J.P. Blits uit 

Leeuwarden, plaats. De opperrabijn H.J. Hillesum van Meppel, hield bij deze gelegenheid , nadat de rol 
door de genoemde Blits was ingezegend, eene treffende redevoering, naar aanleiding van Ps. 19 vs. 8a. 

Hierop nam de Israël. onderwijzer J. Limburg alhier het woord en sprak naar aanleiding van Gen. 2 vs. 

18. Beide redevoeringen werden met het grootste genoegen aangehoord. Wij kunnen niet voorbij te 
melden, dat aan het kerkbestuur alle eer toekomt voor de heerlijke versiering en in orde brenging der 

kerk, en aan de vereeniging van vrouwen, die, met belangrijke opoffering, een kostbaar voorhangsel tot 

sieraad van de heilige ark heeft geschonken; wij verheugen ons alzoo, dat de Israël. gemeente alhier met 

eensgezindheid en vereenigde krachten het een en ander tot stand heeft weten te brengen. Eene menigte 

menschen, ook van elders opgekomen, woonde deze plegtigheid bij. 

3 September. Heden is bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes ter verkiezing van een lid 

van den Gemeenteraad gebleken, dat er waren uitgebragt 77 stemmen, waarvan geene van onwaarde. 

Van de uitgebragte stemmen heeft bekomen E. Vennik 39; E.R. Homan 17; P.J.L. Eekhout 15; W.F. 
Jonker 2, A. Spier, A. Bras, W. de Vries en W.S. de Vries ieder een stem. E. Vennik is alzoo met 

volstrekte meerderheid benoemd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 SEPTEMBER 1857 
 

TE HUUR 
JAN HOFMAN, Landbouwer te Hoogersmilde, presenteert, om met gesloten briefjes te verhuren: 

Een HUIS met meer of min 15 bunders BOUW- en GROENLAND, gelegen aan de Hoofdvaart van Assen 

naar Meppel, voorts  in de nabijheid van Kerk en School en meer gerijfelijkeheden; deze VERHURING 
zal zijn voor drie jaren, beginnende met Mei en Sint Jakobi 1858. De GADINGMAKENDEN worden 

verzocht persoonlijk te koomen zien of brieven franco. 

Hoogersmilde den 7 September 1857. 

DE VERKOOPINGEN VAN DE 4
de

 BOEKWEIT voor Mevrouw de Weduwe TONCKENS van Westervelde, 
zullen gehouden worden: Aan de Norgervaart, in de herberg van JAN POORT, op Vrijdag den 11 

September 1857, des namiddags te 3 uur, van onderscheidene perceelen in de Norger Veenen en aan de 

Kolonie Vaart bij het eerste gesticht. 
Te Smilde, bij RONNER in de oude Veenhoop, op DINGSDAG den 15 September 1857, des nademiddags 

te 2 uur, van de bekende perceelen te Smilde. 

         Notaris, H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1857 
 
Smilde, 9 Sept. Als iets,, tot de bijzonderheden behoorende, kunnen we van hier berigten, dat in den tuin 
van den timmerman A. Bras een appelboom staat, die met rijpe vruchten, pas gezette appeltjes en 

heerlijke bloesems prijkt. ’t Is een jonge boom, in ’t voorjaar van 1855 verplant, en behoort tot de 

zoogenaamde kusjes. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 SEPTEMBER 1857 
 
Gewone verkooping van de 4

de
 BOEKWEIT in EEKHOUT’S BLOK te Smilde, dewelke ten verzoeke van 

den Heer P.J.L. EEKHOUT zal plaats hebben op Maandag den 14 September 1857, des namiddags te drie 

ure, bij A. LUXWOLDA in de Nieuwe Veenhoop te Smilde.  

         Notaris H.H. van Lier 


