
blad 1858d 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 FEBRUARIJ 1858 
 
Smilde, 15 Feb. men verneemt, dat de Chr. Afg. gemeente alhier voornemens is een of twee  

bijzondere scholen op te rigten. Eene Commissie van vijf personen is reeds sedert eenigen tijd 

benoemd om het noodige te verrigten. 

Zaturdag, 20 Februarij 1858, des avonds te 7 uren, ten huize van J.H. WIND te Smilde, verkoop van 

eenige perceelen VEEN en ONDERGROND aan de Meesterswijke. – Aanwijzing te bekomen bij 

Verveener A. SOER te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 FEBRUARIJ 1858 
 

MELKBOEREN! 

Nu kunt ge te koop  krijgen tegen contante betaling zuivere onvervalschte LIJNKOEKEN, tegen f 17-00 

de 104 stuks, bij 

                                                                                                                              L.F. MULDERS 

         te Smilde 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Maandag den 1 Maart a.s. des avonds te 6 uur, in het 

Logement DE VEENHOOP bij H.J. RONNER aldaar, ten verzoeke van den heer A. BOXEN te Smilde, 
overgaan tot den PALMSLAG van: 

1
e
. Eene halve Dwarsplaats VEEN en ONDERGROND aan de Grietmanswijk, te Smilde, in het 4de blok 

plaats No. 22, groot ruim 4 bunders. 
2

e
 Drie perceelen BOVENVEEN, zonder Ondergrond, in het 2de blok op plaats no. 32. 

3
e
. Een perceel BOVENVEEN, zonder Ondergrond, in het 2de blok op plaats no. 28. 

Genoemde Notaris zal dienzelfden  dag overgaan tot den openbaren verkoop van vijftig dagwerken 

beste zwarte en graauwe vergravene 

TURF, 

te velde staande op bovengemelde perceelen, alsmede een WATERMOLENTJE op afbraak in het 4de 

blok, plaats no. 22; de inzate zal geschieden des voormiddags te 9 uur, op het veld, aan te vangen op 
perceel 1 en ’s avonds na den palmslag, ter plaatse in den hoofde genoemd, worden verkocht. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij J. JOFFERS, Verveener te Smilde. 

Op Dingsdag den 2den Maart 1858, des avonds te zeven, in het logement van JOHANNES WIND te 

Smilde, voorloopige Veiling van drie perceelen VEEN en ONDERGROND, gelegen te Smilde, in het 
vijfde blok N.W. zijde der hoofdvaart, op plaats no. 19 (Friesche polder), toebehoorende aan MARTEN 

MANAK en JACOB ZWIERS te Smilde.  

        Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 FEBRUARIJ 1858 
 
Smilde, 24 Feb. Als iets bijzonders kunnen we van hier berichten, dat door den slager A. Polak Jz. 

alhier een os is gekocht, die door deskundigen op een gewigt van 1200 halve Ned. ponden schoon aan 

de haak wordt geschat. Dezelve staat Maandag a.s. bij den logementhouder H.J. RONNER ter 

bezigtiging. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 MAART 1858 
 
Mijne echtgenoote R. KIJMMELL beviel heden van twee ZONEN. 

Smilde den 7 Maart 1858       G.W. VAN LEMEL 


