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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 DECEMBER 
 
Smilde, 1 Dec. Met genoegen kunnen we berigten dat onze weekmarkt weer begint te herleven. Gisteren 

was er rogge, boekweit en aardappels aangevoerd. Alles is verkocht: de rogge voor f 7 00 à f 7 25; de 

boekweit voor f 5 25 à f 5 35 en de aardappels voor f 1 75. 

- Heden avond zes uur is onze nieuwe Burgemeester plegtig geinstalleerd en dadelijk door den Raad 

benoemd tot Ambtenaar van den burgerlijke stand. 

IN NAAM DES KONINGS! 

Op Maandag den tweeden Januarij 1800 en zestig, des voormiddags te 10 uur, ter teregtzitting van de 

Arrondissements-Regtbank te Assen, zitting houdende in het Paleis van Justitie aldaar, ten verzoeke van 

FREERK OSSEL Scheepstimmerman, wonende te Smilde, domicilie hebbende gekozen te Assen, ten 
huize en ten kantore van Mr. JAN ALBERT WILLINGE GRATAMA, Procureur bij de Arrondissements-

Regtbank te Assen, wonende te Assen, die in dezen als zoodanig voor den executant occupeert, en te 

Dieverbrug, waar na te melden Schuit is liggende ten huize van den Schutmeester en tapper aldaar 
JOHANNES WARRIES, ten laste van SJOERD BENTHEM, Snikkevaarder, wonende te Dieverbrug, 

gemeente Diever, zal aan den meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht: 

Een SNIK of TREKSCHUIT, genaamd de Dolphijn, groot elf lasten, met al deszelfs OPGOED en 
TOEBEHOOREN, zoo en in diervoege als dezelve in beslag is genomen, blijkens Procesverbaal van den 

vijftienden November 1800 negen en vijftig, behoorlijk geregistreerd, en thans is liggende in de 

Drentsche Hoofdvaart te Dieverbrug, in eigendom toebehoorende aan SJOERD BENTHEM, wonende te 

Dieverbrug en gevoerd wordende door den Schipper HENDRIK BENTHEM uit kracht van een vonnis van 
den heer Kantonregter in het kanton Assen van den negen en twintigsten September 1800 negen en 

vijftig, behoorlijk geregistreerd en beteekend, en om betaling te erlangen eener som van zes en veertig 

gulden en zes en twintig cent, zijnde het bedrag der in dat vonnis tegen genoemde SJOERD BENTHEM 
uitgesprokene veroordeeling,  onverminderd de renten en kosten, in beslag genomen bij proces-verbaal 

van den vijftienden November 1800 negen en vijftig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten 

kantore van hypotheken te Assen den negentienden November daaraanvolgende. 

Gemelde SNIK of TREKSCHUIT en toebehooren wordt door den executant ingezet op eene som van 
twintig gulden. 

Assen, 1 December 1859       Voor den Executant, 

         J.A. WILLIGE GRATAMA. 

          Procureur 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag 27 en Woensdag 28 December a.s., beide 

dagen ’s voormiddags te 10 uur te beginnen ten huize van J.H. WIND in de Veenhoop aldaar, op last 

zijns Principaals in ’t openbaar verkoopen: 

Eene groote partij BAAIJEN in alle kleuren, DUFFELS, LAKENS, BEVER en ander WOLLEN 

MANUFACTUREN, DEKENS en ’t geen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 DECEMBER 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Woensdag 14 December a.s., ’s voormiddags te 10 uur 

precies te beginnen, ten verzoeke en bij de woning van de wed. JACOB ZWIERS bij de Grietmansbrug 

aldaar, in het openbaar verkoopen: 

Een zwart Ruinpaard, 2 Koeijen, 3 Wagens met smalle en breede wielen, 2 Ploegen, 1 Egge, 1 
Koornwind, voorts Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen, Hooi, 

HUISMEUBELEN, 

als 1 eikenhouten KABINET, 1 KLOK, BEDDEN met toebehooren en hetgeen verder te voorschijn zal 

worden gebragt. 


