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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1861

OPROEPING.
Het BESTUUR van de Vereeniging van VERVEENERS te Smilde, noodigt alle belanghebbende en
belangstellenden in een deugdelijk gebruik van de zoogenaamde Drentsche Hoofdvaart (hetzij zijl. al of
niet tot bovengemelde Vereeniging behooren) uit:
Om den 19 Augustus 1861, ten 12 ure op de middag, zich te bevinden in de groote Zaal van J. SCHUT te
Assen, ten einde te beraadslagen, wat op eene wettige wijze kan en moet gedaan worden – om te
worden gevrijwaard voor bittere teleurstelling en grooten schade – sedert jaren ondervonden
tengevolge het meer dan onzekere van de al of niet bevaarbaarheid van dat Rijkskanaal.
Smilde, 10 Augustus 1861
De Pres.
E. TONCKENS.
De Secr.
P.J. L. EEKHOUT.
Piet Jansen,
Voerman te Smilde, maakt bekend, dat hij voortaan Dingsdags en Vrijdags zal varen met eene BARGE
van Smilde op Groningen en denzelfden dag terug, te beginnen Dingsdag den 20 dezer maand. Vertrek
van Smilde om drie uur ’s morgens.
P. JANSEN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 17 AUGUSTUS 1861

De ondergeteekende berigt bij deze, dat hij voornemens is, om Woensdag aanstaande met zijn
BEURTSCHIP te vertrekken van GRONINGEN langs het Noord-Willemskanaal over ASSEN naar SMILDE.
VERTREK van GRONINGEN des Woensdags morgens om 10, van de SMILDE des Maandags morgens
te 5 uur.
Hij beveelt zich in de gunst van het Publiek en belooft een prompte en civiele behandeling.
LIGPLAATS te Groningen, Reitemakersrijge, te Smilde, bij de Basbrug.
M. DE VROOME
Kolonieveld
HERVERHURING VAN BOEKWEITENVEEN.
Op Zaturdag den 24 Augustus 1861, des namiddags ten 3 uur, ten huize van de wed. H. DE VROOME,
aan de van Lierswijk te Smilde, zullen publiek worden verhuurd of verkocht, de nagenoemde perceelen
BOEKWEITENVEEN in het Kolonieveld, met de daarop aanwezige VRUCHTEN, als: van de
oorspronkelijke verkooping van 21 October 1857, het perceel no. 74, een bunder, ten name en in gebruik
bij LUCAS JANS WOLTERS te Smilde; van de oorspronkelijke verkooping van 10 November 1858, de
perceelen nos. 19 en 25, beiden ten name en in gebruik van LUCAS JANS WOLTERS voornoemd; het
perceel no. 31, ten name en in gebruik bij DERK SCHEPERS te Smilde, het perceel no. 45 laatst in gebruik
bij JAN HENDRIKS BOELENS te Smilde, en meerdere perceelen, welke ten dage van verkoop niet zijn
aanbetaald; - alles met de daarop wortel staande VRUCHTEN.
De perceelen zullen met hunne oorspronkelijke nommers op het terrein worden aangegeven.
Vervolgens zullen nog worden verhuurd of verkocht: ten verzoeke van GERKE GERKES, de navolgende
perceelen, bij hem in gebruik, te weten: van de oorspronkelijke verpachting van 1853 nos. 18 en 21, van
1855 no. 37, en van 1857 no. 56, met de daarop op wortel staande VRUCHTEN, allen met
nommerpaaltjes aangewezen.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 AUGUSTUS 1861

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 23 Augustus a.s., des namiddags te 3 uur ten
verzoeke van de Heer C.W.E. KIJMMELL aldaar, in het openbaar verkoopen:
3 bunders in hokken staande beste Haver,
op plaats 21, tusschen de Grietmans en Meesterswijk.

