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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 JANUARIJ 1877 
 

Veenverhuring - Smilde. 

De gewone jaarlijksche verkoop, voor de Erven wijlen den Heer C.W.E. KIJMMELL te Smilde, van  

Bovenveen 
op de Grietmanswijk, Meesterswijk, van Lierswijk en Molenwijk te Smilde, zal plaats hebben te 

Smilde, ten huize van J.K. HOMAN, op  

Woensdag 24 Januarij 1877, 

des avonds te 7 uur. 

Aanwijs doet JOCHEM DIJKSTRA, Veenbaas te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Eekhoutsblok - Smilde. 

De gewone verkoop van perceelen 

BOVENVEEN 
aan de Leemswal en op de 3

e
 Wijk in het Eekhoutsblok, ten verzoeke van de Rotterdamsche 

Hypotheek-Bank, zal plaats hebben te Smilde, ten huize van J.K. HOMAN, 

op Woensdag 24 Januarij 1877, 

des avonds te 7 uur. 

Informatiën te bekomen bij J.W. DE VRIES, Verveener te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Boeldag - Smilde. 

Op Donderdag 11 Januarij 1877, 

des morgens te 9 uur, zullen, ten woonhuize en ten verzoeke van den Heer AR. BOXEN, nabij de 

Veenhoop te Smilde, publiek, op boelgoedconditiën, worden verkocht: 

2 beste PAARDEN, 

mak in alle tuigen, waaronder een vierjarige Ruin, vier KOEIJEN, vier VARKENS, een beste 

SPRINGBEER, 6 dragtige SCHAPEN en een RAM, een GLAZENWAGENTJE met springveeren Kussens 

op Riemen; een KAPCHAIS, 2 WAGENS en OPZET, twee PLOEGEN, 2 EEGDEN, KOORNWINDER, 

ROGGESJOUW, 2 Koperen en 2 Blikken MELKEMMERS, groote Koperen KETEL, groote BALANS met 

SCHALEN en GEWIGTEN, eene partij best HOOI en STROO, eene partij MEST, 

KARN- EN BOERENGEREEDSCHAPPEN 

en hetgeen meer zal worden aangeboden. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JANUARIJ 1877 
 
Smilde, 7 Jan. De permanente commissie tot de algemeene zaken van het Nederlandsch-Israëlitisch 

Kerkgenootschap heeft bij een schrijven van 2 Januarij jl. benoemd tot lid en voorzitter der 

Israëlitische schoolcommissie alhier den heer A.P. de Haas, die, ingevolge den rooster van aftreding, 

met 1 Jan. jl. ophield als zoodanig te fungeeren. De herbenoemde is voor het eerst opgetreden in 

1844 en dus ongeveer 33 jaren belast geweest met het toezigt op de Israël. school. 

-Naar wij vernemen had in den loop der vorige week het volgende alhier plaats. De vleeschhouwer 

N.M. had een achtdaags kalf gekocht van de heer Tonckens alhier en het op het rijkskantoor 

aangegeven voor eene inkoopswaarde van vier gulden. De ambtenaren kwamen om te vérifiëren. De 

commies B. zeide tot den slager, dat het kalf wel zeven gulden waard was, waarop M. zulks 

beantwoordde met te zeggen: wilt gij het er voor geven? Daar dit bevestigend werd beantwoord door 

B., gaf M. hem geluk. De ambtenaar beweerde, dat het maar gekheid was, maar eerstgenoemde niet. 

Daar dezer de overeenkomst van koop en verkoop voor gesloten hield, drong hij direct aan op de 

ontvangst, hetgeen schoorvoetende aangenomen werd, terwijl de ontvangst ’s avonds plaats had. Wij 

geloven niet, dat de ambtenaren met dit kalf goede zaken gemaakt hebben. 


