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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 15 OCTOBER 1868

+ Smilde, 11 Oct. Heden had bij de logementhouder Duursma een hardlooperij plaats om twee fraaije
prijzen, een jagtgeweer van nieuw model en een bewerkte berlijn-zilveren tabaksdoos. Veertien
mededingers toonden voor deze wedstrijd groote bekwaamheden te bezitten. Na een felle strijd werd
de prijs behaald door Siebe Boerma te Kloosterveen en de premie door Wolter Tuinman te Smilde.
Gerhard Koops betwistte de overwinnaars hardnekkig prijs en premie.
Alles liep, in tegenwoordigheid van een talrijke menigte, in de beste orde af.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 OCTOBER 1868

HET BESTUUR
van ’t Veenschap Molenwijk en aanhoorigheden te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat de staat
van de werken, bedoeld bij art. 28 2e van ’t Reglement op dat Veenschap, aanwijzende de gronden met
den last van aanleg en onderhoud bezwaard, en tevens afmetingen en wijze van aanleg en vereischten
van onderhoud vermeldende, van af Donderdag den 22 October e.k. gedurende acht dagen ter visie
zal liggen te Smilde bij J.H. WIND en te Hooghalen bij de Wed. ELEVELD.
Namens het bestuur,
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 22 OCTOBER 1868

De Notaris W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, ten verzoeke van den Heer J. HERFKENS Fz. te
Hoogersmilde, op Zaturdag den 31sten October 1868, des morgens om elf uur, in het Logement van J.
WIND te Smilde,
PUBLIEK BIJ INZATE VEILEN:
Eene opstrekkende plaats te Hoogersmilde, met kapitale grootendeels nieuw getimmerde
Heerenbehuizinge, Schuren, Arbeiderswoning, enz., totaal groot 41 bunders, grootendeels best
Bouw- en Weiland en thans bij den verkooper zelven in gebruik.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 OCTOBER 1868

Vermist!
Twee Pinkvaarzen, de een zwartbont, de andere witbont, gemerkt op den regterhoorn met de letter O.
Die hiervan aanwijs kan doen aan den eigenaar C. FLEDDERUS te Smilde, zal daarvoor beloond
worden.
VERHURING – Smilde
Op Dingsdag den 3 November 1868, ’s middags te 4 uur, zullen, ten huize van HATTE FEIJEN te
Smilde, publiek voor 3 jaren worden verhuurd:
1e 11 kampen Bouw- en Weiland in het 3de en 4de blok N.W.zijde der Hoofdvaart te Smilde, ten
verzoeke van den Heer JAN JOFFERS te Smilde.
2e. Eene plaats Bouw- en Groenland op de Jonkerswijk, thans in gebruik bij H. KLOK, eerst in
perceelen en daarna in massa, ten verzoeke van den Heer L. HOVINGH te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
Smilde
Op Maandag den 16 November 1868, ’s avonds te 7 uur, zal te Smilde, ten huize van J.H. WIND,
publiek worden geveild:
Eene Behuizinge, Erf en Tuin aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart te Smilde, sectie H no. 1149,
groot 08 roeden 90 ellen, toebehoorende aan Mejufvrouw ANNIGJE BOS te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

