blad 1862
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 JANUARIJ 1862

+ Smilde, 1 Jan. In ’t afgelopen jaar 1861 zijn in deze gemeente gehuwd 48 paren, geboren 111
kinderen van ’t mannelijk en 87 van ’t vrouwelijk geslacht, totaal 198, overleden 64 van ’t
mannelijk en 59 van ’t vrouwelijk geslacht, te zamen 123. Voorts zijn er levenloos geborenen
aangegeven 6 jongen en 2 meisjes.
AANBESTEDING
van het AFBREKEN van een oude en het bouwen eener nieuw STELPHUIZING, ROORDA-BURG te
Smilde,
waarvan BESTEK en TEEKENING ter inzage op Nieuw Solverd, en ten kantore van Notaris LAND te
Franeker.
Aanwijzing dagelijks door A. SPIER te Smilde: de inschrijvingsbiljetten franco in te zenden vóór
den 15 Januarij 1862

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 JANUARIJ 1862

+ Smilde, 3 Jan. Van verschillende kanten zijn berigten ingezonden, dat in de verloopen jagttijd
weinig wild is geschoten. De jager H.J. v.d. Velde alhier heeft daarop een uitzondering gemaakt.
Door hem zijn geschoten 122 hazen, 266 patrijzen, 10 eenden, 3 konijnen, 1 vos en 1 houtsnip,
voorwaar een voordeelige jager.
EEKHOUTSBLOK.
De Heer EEKHOUT te Assen is voornemens, in de maand Januarij 1862 publiek te koop aan te
bieden:
P.m. acht bunders uitmuntend BOVENVEEN, gelegen op Eekhoutsblok, Molenwijk te Smilde, aan
de dwarshoofdwijk ten Noord Oosten van de perceelen, die in December 1861 zijn verkocht.
Notaris H.H. VAN LIER
TURFVERKOOPING.
Ten dage der palmslag van de besneden BOVENVEENEN van den Heer ELZOO TONCKENS te
Smilde en van het PRAAMSCHIP op Maandag den 20 Januarij 1862 des avonds te vijf uur, in de
NIEUWE VEENHOOP te Smilde, zal tevens finaal worden geveild ruim 200 dagwerken beste meest
zwarte TURF, aanwezig op de acht Veenplaatsen en de Evert Hendrikswijk te Smilde van den
verkooper, zullende op den morgen van dien dag te 10 uur, op het veld, de inzate plaats hebben.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 7 JANUARIJ 1862

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 11 Januarij a.s., des voormiddags te 9
uur, ten huize en ten verzoeke van de Erven HENDRIK BOERHOF in de Veldhuizen te
Hoogersmilde, in het openbaar verkoopen:
2 PAARDEN, 6 KOEIJEN, 1 KALF, 4 VARKENS, 2 WAGENS, 1 PLOEG, 1 EGGE, 1 KLOK, TAFELS,
STOELEN en verder BOERE- BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN en INBOEDEL.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 JANUARIJ 1862

De bekende en onbekende SCHULDEISCHERS in den boedel van J.M. RIJTEMA, te Smilde
overleden, worden opgeroepen tegen Maandag 7 April 1862, des morgens te 10 uur, ten kantore
van den ondergeteekende, door de benificiaire erfgenamen, overeenkomstig art. 1082 van het
Burgerlijk Wetboek, ten einde rekening en verantwoording van hun gehouden beheer, en
uitkeering van het hun toekomende, voor zoo ver het voorhandene strekt, te ontvangen.
Assen, 8 Januarij 1862
De gemagtigde van de benificiaire erfgenamen, J. KLOEKERS

