blad 1860d
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 JANUARIJ 1860

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal op Vrijdag den 27 Januarij ek., des avonds om 6
uren, ten huize van Mejufvrouw de Wed. H. DE VROOME te Smilde, publiek bij inzate veilen:
1e. Eene plaats gedeeltelijk LAND, gedeeltelijk ONDERGROND, zijnde de 2de plaats in het 6e blok aan de
N.W. zijde der hoofdvaart te Smilde, een nieuwe gebouwd ARBEIDERSHUIS met een perceel
ONDERGROND op plaats 30 in het 5e blok aldaar; de helft in een perceel BOSCHGROND en eenige
perceelen VEEN, zonder den Ondergrond op de plaatsen nos. 3 en 5 in het 6 e blok, no. 30 in het 5e blok,
no. 27 in het 4e blok en aan de Norgervaart, alles toebehoorende aan voormelde Mej. de Wed. H. DE
VROOME en kinderen.
en 2e. Een HUIS met bijgelegen BOUWGROND en GROENGROND te Smilde, zijnde het vooraf van
voorschreven 2e plaats in het 6e blok, toebehoorende aan W. STEEN, Timmerman te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 JANUARIJ 1860

Smilde, 26 Jan. Op de weekmarkt van gisteren waren aanwezig 20 wagens 30 mudden rogge, 75
mudden boekweit, 30 pond boter. De rogge gold f 6 50 a f 7-“, de boekweit f 5 25 a f 5 70; de boter f “,
77½ en de eijeren f 2 50 de honderd stuks. Alles is willig verkocht.
- Alhier is het treurig berigt ontvangen, dat de schipper J.W. van Smilde, komende uit Holland en
geladen met mest, in de Kribben des nachts zoodanig is overzeild dat het schip bijna dadelijk is
gezonken. Men is thans naar men verneemt met twee schepen bezig om hetzelve te ligten en binnen te
halen. Menschenlevens heeft men hierbij niet te betreuren, ofschoon de schade vrij aanzienlijk zal zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 FEBRUARIJ 1860

Smilde, 1 Feb. Werd den onderwijzer J.T. Boerhuis in de maand Augustus ll. van wege de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen door het departement Smilde voor langdurigen diensttijd en naauwgezette
pligtsvervulling de zilveren medaille uitgereikt – heden werd hem bij het ingaan eener welverdiende
rust, door het onderwijzersgezelschap te Smilde in zijne vergadering als blijk van ware hoogachting, een
fraai boekgeschenk vereerd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 FEBRUARIJ 1860

EXTRACT-VONNIS
Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Assen van den twintigsten Junij 1859, gratis op de daarvan
afgegevene grosse geregistreerd, is ten verzoeke van HILLETJE RINZES RISPENS, zonder speciaal beroep,
wonende te Assen, ter zake dezes krachtens eene dispositie van den 20 Junij 1859 gratis procederende,
als Eischeresse, tegen haren eheman HENDRIK JOUKES RONNER, vroeger van beroep logementhouder,
gedomicileerd geweest te Smilde, - het tusschen zooeven gemelde ehelieden op den 23 Mei 1835 voor
den Grietman Officier van den Burgerlijken Stand van de Grieterij Kollumerland en Nieuw-Kruisland
voltrokken huwelijk ONTBONDEN verklaard – Geschiedende hiervan openbare aankondiging ter
voldoening aan artikel 811 en 828 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
Voor Extract-conform,
Mr. J. OOSTING, Procureur
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, ten verzoeke van den heer A. TELLER, koopman te
Meppel, als onherroepelijk gemagtigde van wijlen R.H. BLOEMBERG, op Vrijdag den 17 Februarij ek.,
des avond om 7 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek bij palmslag verkoopen:
Eene BEHUIZING met daaraan verbondende welbeklante SMEDERIJ en ERF, staande en gelegen nabij de
Scheepstimmerwerf te Hijkersmilde.

