blad 1857o
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 JUNIJ 1857

Hoogersmilde, 22 Junij. Men is hier begonnen in de hooilanden het gras te maaijen, maar het valt niet
mede; want ook het hooiland heeft veel door de droogte geleden, en vooral ook door de koude in ’t laatst
van April en ’t begin van Mei. Ook is hier gebrek aan weide voor ’t vee, daar bijna al het weideland een
rosachtig aanzien heeft.
De bouwakkers verlangen evenzeer naar regen, de laat gezaaide gerst en haver staan te kwijnen uit
gebrek aan vocht.
De boekweit, zoowel op zand als op veen, heeft zeer veel door de nachtvorsten geleden. Sommige
akkers, die geheel zwart gevroren waren, zijn opnieuw gezaaid. Maar dit zaad kan door de droogte ook
niet opkomen, - een en ander doet ons zeer naar regen verlangen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 JUNIJ 1857

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal ten verzoeke van den heer B. RONNER, op VRIJDAG
den 3 Julij 1857, des morgens om 10 uren, in het logement van den heer H. RONNER, in de OUDE
VEENHOOP te Smilde, publiek bij inzate VEILEN:
Een wel ter nering staand en het vorig jaar nieuw en hecht getimmerd HUIS, bevattende twee
welingerigte KAMERS, roijale BAKKERIJ en WINKEL en groote KELDER, met daarachter staande ruime
SCHUUR, waarin STALLING voor twee PAARDEN en 7 KOEIJEN, en het daarachter gelegen BOUW- en
WEILAND, ter grootte van circa zes bunders; alles zeer gunstig bij en aan elkander staande en gelegen
aan de Drentsche hoofdvaart, nabij het Veeneschut in de gemeente Dwingelo.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 JULIJ 1857

Bovensmilde, 20 Julij. Wij kunnen van hier berigten, dat de zaken betrekkelijk den hulpprediker in
orde zijn: Z.W.E.w. is nu ook kerkelijk beroepen en zij verwachten, dat hij binnen kort zijn dienstwerk
zal aanvaarden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 25 JULIJ 1857

Smilde, 22 Julij. Heden is bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes ter benoeming van vier
leden voor den Gemeenteraad gebleken, dat er waren ingekomen 80 stembriefjes, waaronder drie van
onwaarde. Van deze stemmen hebben bekomen: C.W.E. Kijmmell 51, P.L. Eekhout 43, K. Fernhout 31
stemmen (alle drie aftredende leden), J.P. Hatzmann 26, C. Blenken (aftredend lid) 20, E. Vennik 18, E.
Homan 16, J. IJ. Nuis 10, A. Spier 7 stemmen; terwijl nog anderen 4, 3, en 2 stemmen hebben
ontvangen. De beide eerstgenoemden zijn alzoo herkozen; over de vier volgende moet eene
herstemming plaats hebben.
TE KOOP,
Een GRUTTERSMOLEN, bij de Wed. A. HUMMEL te Hoogersmilde.
Op WOENSDAG den 29 Julij e.k. des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van H. KOOPS te Assen, zal
ten huize van W. MARLINK aan de Witterweg te Smilde, publiek worden verkocht:
Een PAARD, twee KOEIJEN, drie VARKENS, SCHAPEN, GEIT, twee BOERENWAGENS, PLOEG,
EEGDE en verder BOEREN- en MELKGEREEDSCHAPPEN, BAKKERSGEREEDSCHAPPEN,
HUISMEUBELEN, als: kabinet, klok, stoelen, tafels enzovoort.
Voort eene aanzienlijke partij op stam staande AARDAPPELS, ROGGE, GARST, HAVER, BOONEN en
eenig droog gewonnen HOOI.
Assen, 22 Julij 1857
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN.
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