
blad 1857w 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 NOVEMBER 1857 
 

Verhuringe van p.m. 20 bunders 

BOEKWEITEN-VEEN 

in het blok van den heer EEKHOUT te Smilde aan de Molenwijk, zoo als de perceelen op het terrein 
zijn uitgebakend; dewelke zal worden gehouden bij A. LUXWOLDA in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, 

op Dingsdag den 10 November 1857 des namiddags te 3 uur.  

         NOTARIS H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 NOVEMBER 1857 
 
Smilde, 7 Nov. Men verneemt, dat door de H.H. Ged. Staten aan den Gemeenteraad alhier magtiging 

is verleend tot het oprigten van eene weekmarkt, te houden op elken Woensdag der week. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1857 
 

WEEKMARKT TE SMILDE 

 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS te Smilde, 

 maken bekend, 
dat, tengevolge daartoe verleende magtiging alhier telkens WOENSDAG voor het eerst den 18 dezer, 

WEEKMARKT zal worden gehouden ter plaatse van de JAARMARKT. 

Smilde, 11 November 1857   Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
        J. BIJNEMA 

       Van hunnent wege 

        H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 NOVEMBER 1857 
 
Smilde, 16 Nov. Heden morgen wilde T.B. alhier zijn geweer wat schoonmaken, en niet wetende of er 
misschien niet aan denkende dat er nog een schot in zat, springt het geweer, met dat ongelukkig 

gevolg, dat hij zijn linker duim verliest, een gat ook nog in de hand krijgt en zijn linker wang 

beschadigd wordt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 NOVEMBER 1857 
 
Op DONDERDAG den 26 November e.k. des avonds te 6 uur, zullen ten huize van JANNES BLOMSMA 
te Smilde, publiek bij palmslag worden verkocht: 

1
e
. Ten verzoek van den Erven J.L. WOLTERS: 

Een HUIS en TUIN, gelegen ten Oosten van den straatweg en Drentsche hoofdvaart te Smilde, 
bewoond door JAN SCHUILING JR., groot 20 roeden, bij inzate gebragt op f 482,-. 

2
e
. Een HUISPLAATS en TUIN, daarnevens gelegen, groot 20 roeden, bij inzate gebragt op f 245,-. 

3
e
. Twee kampen BOUWLAND in het 3

e
 blok tusschen de Jonkers- en Grietmanswijken te Smilde, 

groot 1 bunder, 55 roeden, 60 ellen, bij inzate gebragt op f 1081,-. 
4

e
. De helft van een HUIS met BOUWLAND en ONDERGROND, groot 3 bunder, 46 roeden, 80 ellen, 

gelegen bij de Meesterswijk te Smilde, bij inzate gebragt op f 501,-. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op ZATURDAG den 28 November aankomend, des avonds 
te zes uur, bij H.J. RONNER aldaar, ten verzoeke van A.P. NEDERHOED, bij inzate verkoopen: 

Twee HUIZEN met daarbij gelegen TUIN, waarvan een HUIS is ingerigt tot WINKEL en 

BROODBAKKERIJ, welke daarin nog met goed gevolg worden uitgeoefend, alles gelegen in het beste 

gedeelte der gemeente Smilde, alles aan de straatwegzijde nabij de Jonkersbrug. 


