DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 6 SEPTEMBER 1850

De ondergeteekende maakt voorloopig bekend, dat in den aanstaande winter op nader te bepalen tijd
en plaats aan de koop zullen worden gebragt: acht VEENPLAATSEN, op de Grietmanswijk en vier
VEENPLAATSEN, op de Molenwijk te Smilde, toebehoorende aan de erven van wijlen den Heer E.
Suermondt van Rotterdam.
MR. L. OLDENHUIS GRATAMA
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 10 SEPTEMBER 1850

BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente SMILDE, maken bekend, dat de herfstmarkt alhier
invalt op woensdag den 18 dezer, dat die zal gehouden worden ter plaatse als vroeger, doch dat de
paardemarkt zal zijn in de onmiddelijke nabijheid der Veenhoop.
Voorts dat geen rundvee uit Gemeenten, waarin de besmettelijke Longziekte heerscht, of in de laatste
drie maanden geheerscht heeft, zal worden toegelaten; en eindelijk dat bedelarij, dobbel- een
hazardspelen zullen worden geweerd, wordende deze markt wijders in de algemeene belangstelling
aanbevolen.
Burgemeester en Assessoren voornoemd,
Smilde,
C.W.E. KIJMMELL,
7 Sept. 1850
Van wege Deszelfs,
E. TONCKENS
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 17 SEPTEMBER 1850

Assen, 17 September
De uitslag van de herstemming voor een lid der Tweede kamer in het Hoofd-district Assen is geweest,
dat er 825 stemmen op den Heer Mr. P. van der Veen te Smilde en 523 op den Heer Mr. L.N. Graaf
van Randwijck te ’s Gravenhage zijn uitgebragt, terwijl 14 stembriefjes van onwaarde zijn verklaard.
Tot lid der Tweede Kamer is dus gekozen de Heer Mr. PETRUS VAN DER VEEN te Smilde

HARDDRAVERIJ
Met vereischte toestemming, gedenkt K.J. Prakken, Kastelein bij de Norgervaart te Smilde,
op maandag den 23 September 1850 te laten verharddraven, door Drentsche paarden, welke
geen Prijs en Premie hebben behaald,
Tot Prijs: Een CHAISGEREIDE, ter waarde van f.25.
Tot Premie: Een ZWEEP, ter waarde van f.10.
Aangifte der paarden des voormiddags te elf ure.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 27 SEPTEMBER 1850

Albert Bakker, blaauwverwer te Smilde, is voornemens op aanstaanden zaturdag den 28 September
1850, des middags om 12 uur ten huize van der Logementhouder J. Wind te Smilde, ten overstaan van
den Notaris Mr. J.T. Kijmmell, te Westerbork, te doen VEILEN en op nader te bepalen dag publiek te
VERKOPEN:
Een geheel NIEUW en RUIM HUIS; zeer geschikt voor winkel, wordende thans daarin met goed gevolg
eene BLAAUWVERWERIJ uitgeoefend, met de daar achtergelegen acht a tien KAMPEN, zoowel
GROEN- als BOUWLAND, alles gelegen aan den straatweg te Smilde, tusschen de zoogenaamde
Krommewijke en de Leemenbrug.
Westerbork, 22 Sept. 1850

