blad 1867a
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 1 JANUARIJ 1867

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, op Vrijdag den 4 Januarij 1867, des morgens om 11
uren, ten huize van de Wed. L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, publiek
bij inzate veilen:
Eene kleine BOERENPLAATS te Hoogersmilde voormeld, bestaande uit HUIS en ERF, BOUW- en
GROENLAND en HEIDEVELD, te zamen ruim 14 bunders groot en thans door AREND VELDKAMP
wordende bewoond en gebruikt.
In de maand Januarij of Februarij a.s. zullen, ten verzoeke van mevr. de Wed. C.W.E. KIJMMELL te
Smilde,
worden verhuurd:
Eenige perceelen BOVENVEEN op de Molenwijk, Grietmanswijk, Jonkerswijk en Meesterswijk aldaar.
Nadere inlichtingen bij JOCHEM DIJKSTRA, Veenbaas te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 JANUARIJ 1867

+ Smilde, 1 Jan. In het afgeloopen jaar 1866 zijn in deze gemeente gehuwd 40 paren, geboren 197
kinderen, 96 jongen en 101 meisjes, overleden 137 personen, 65 van ’t manlijk en 72 van ’t vrouwelijk
geslacht; voorts zijn er aangegeven 4 levenloos geborenen.
+ Smilde, 3 Jan. De onlangs door de Israëlietische gemeente benoemde onderwijzer J. Schwijger te
Zutphen, in alles niet aan de vereischten kunnende voldoen, is den 1sten dezer door kerk- en
schoolbestuur tot voorzanger en godsdienstonderwijzer met algemeene stemmen benoemd de heer A.
Polak te Amsterdam.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 JANUARIJ 1867

+ Smilde, 5 Jan. Als iets bijzonders, ’t welk elders zeker zelden, hier althans nooit, is gebeurd, kunnen
we berigten, dat hier gisteren twee nieuwgebouwde praamschepen van stapel zijn geloopen.
Deskundigen roemen zeer den solieden en sierlijken bouw dezer vaartuigen, zoodat ze den
vervaardiger, den heer Fernhout, alle eer aandoen. Eene groote menigte belangstellenden vereerde
deze plegtigheid met hare tegenwoordigheid.
BOVENVEEN. SMILDE.
Op Zaturdag 19 Januarij, ’s morgens te 10 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop
van twaalf perceelen TURFVEEN, gelegen achter het Schapenhok aan de Suermondtswijk te Smilde;
de Palmslag dier perceelen zal dienzelfden dag plaats hebben, - tevens zal alsdan worden verkocht een
kamp WEEKHOUT, gelegen aan de korte wijk op het Noorden te Smilde; alles ten verzoeke van
Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
Op Zaturdag den 12 Januarij a.s., ’s middags 3 uur, zullen bij de woning van JAN MEIJERING te
Smilde,
worden ingezet:
20 stuks zeer zware POPULIEREN, aldaar op stam staande, waarvan de toewijzing dien avond bij J.H.
WIND zal plaats hebben, met het WEEKHOUT van Mr. L. O. GRATAMA.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris

