
 

blad 1860o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1860 
 
De CURATOR in het Faillissement van H.J. RONNER, vroeger Logementhouder te Smilde, ROEPT BIJ 

DEZEN OP, de 

SCHULDEISCHERS 
bij Art. 885, Wetb. van Koophandel bedoeld, om op Donderdag den 20 September e.k., des middags ten 
twaalf ure, te verschijnen in de gewone Audientiezaal der Regtbank te Assen, ten einde alsdaar aan te 

hooren de REKENING en VERANTWOORDING, welke door hem, ten overstaan van den Regter-

Commissaris in dat Faillissement, zal worden afgelegd, zullende het overblijvend batig slot terstond 
daarna worden verdeeld. 

Assen 10 Sept. 1860        De Curator voornoemd, 

         Mr. A.J. TONCKENS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 SEPTEMBER 1860 
 
VERKOOPING van de te velde staande BOEKWEIT en BOEKWEITENVEEN in het Kolonieveld, voor 

KLAAS VOS, vroeger te Kloosterveen, en wel een bunder, no. 2 van de verhuring van 10 November 
1858; een half bunder of tip no. 55 van de verhuring van 12 September 1855, en een bunder no. 65 

achter de 40 roeden, van de verhuring van 8 November 1853. – Voorts HERVERHURING van perceelen, 

waarvan de laatste termijn niet is aanbetaald, als  verhuring van 10 November 1858 no. 20 tusschen de 
Kolonievaart en de Veenwijk, ten name AUKE KOOTSTRA, laatst gebruikt door GERRIT DE JONGE, no. 

28, ten westen van de Veendijk, ten name FREERK BOXEM, no. 29, ten westen van de Veenwijk, ten 

name CORN. WILLEMS BOER, tweede man BARTELD DOEK, no. 32 en no. 35, ten westen van de 

Veenwijk, ten name JAN DOORN en ANDRIES  en FOLKERT REGTOP, no. 33 ten westen van de 
Veenwijk, ten name JOHANNES BRUNS, tweede man JAKOB KIVIET, no. 46 op de grens van Friesland, 

ten name HENDRIK FEERN, laatst in gebruik bij JAKOB KIVIET, no. 37, ten westen van de Veenwijk, ten 

name JAN SPIEGELAAR, borge JAN POSTEMA, en van de verhuring van 21 October 1857, no. 29 ten 
name van JAN SPIEGELAAR, tweede man EGBERT POST. 

De verkooping of verhuring zal plaats hebben op Vrijdag den 21 September 1860, des nademiddags te 

een uur, ten huize van de weduwe DE VROOME, aan de van Lierswijk te Smilde. 

        Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 SEPTEMBER 1860 
 
+ Smilde, 17 Sept. De verkooping van boekweit der Appelschaër en Fochteloër veenen, heeft in de 

verloopene week plaats gehad. Van een gedeelte wordt het 1/5 van het andere 1/4 verkocht. Het 1/5 

heeft dit jaar opgebragt f 2223 en het 1/4 f 648. In 1859 bragt eerstgenoemde gedeelte f 2616 en ’t 

laatstgenoemde f 1780 op; nog al een aanmerkelijk verschil 

De zoogenoemde croep die hier sedert eenige tijd heerscht, heeft reeds eenige slagtoffers geëischt. Voor 

acht dagen werd op één dag de dood van twee kinderen bekend gemaakt; binnen eene week zijn in een 

huisgezin twee kinderen aan deze ziekte overleden. 

+ Smilde, 17 Sept. Door de Chr. afgesch. gemeente alhier, is tot herder en leeraar beroepen Ds. E.F. 

SMIT te Gorinchem. 

VERKOOPING VAN AFBRAAK, 

afkomstig van de Meestersbrug, benevens aldaar staande LOOTS, dewelk ten verzoeke van JAN VENNIK 

te Assen, zal plaats hebben bij de Meestersbrug, op Vrijdag den 21 September 1860, des voormiddags te 

elf uur. 

        Notaris H.H. VAN LIER 


