
blad 1869q1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1869 
 
Het BESTUUR van het VEENSCHAP: MOLENWIJK EN AANHORIGHEDEN te Smilde brengt bij dezen ter 

kennisse van belanghebbenden, dat de STAAT van in 1869 

gegraven en getrokken 

TURF 

van af heden gedurende acht dagen ter visie zal liggen bij J.H. WIND te Smilde, zullen alsdan  naar 

dien STAAT het cohier van omslag worden opgemaakt en vastgesteld. 

VERVEENERS, die bezwaren tegen dien STAAT mogten hebben, worden herinnerd hunne reclames, zoo 

zij wenschen, dat er acht op worde geslagen, schriftelijk gedurende die acht dagen aan het Bestuur in 

te zenden. 

Smilde, 4 Augustus 1869 

     Namens het Bestuur  van ’t Veenschap bovengemeld, 

      Mr. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 AUGUSTUS 1869 
 
+ Smilde, 5 Aug. Meer dan eens hebben we onlangs gelezen, dat er weer aardappelen werden gepoot. 

Steller dezes heeft dit den 24sten Julij l.l. ook gedaan in land, waar dezen zomer aardappelen waren 

gegroeid en uitgerooid. Heden staan ze reeds boven de grond. Den uitslag van dit tweede verbouw 

zullen we te zijner tijd mededeelen. 

De ziekte begint zich ook hier, voornamelijk bij de vroegrijpen, doch alleen nog in het loof te 

vertoonen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 1869 
 
Door kwitering van zaken wordt op zeer aannemelijke voorwaarden 

te koop aangeboden 

 een ruim HUIS, (waarin sedert lang de winkelaffaire met goed succes is en nog wordt uitgeoefend), 

benevens groote TUIN en vier daaraan verheelde woningen, alles in de kom te Smilde, nabij de Groote 

Kerk. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij den Notaris TELLEGEN te Smilde. 

Smilde. 

Op Woensdag den 11 Augustus 1869, ’s middags te 2 uur, zullen te Smilde, aan de Wittewijk, publiek 

worden verkocht: 

P.m. 10 vijmen ROGGE, ten verzoeke van M.P. DE VRIES aldaar. 

Voorts na afloop daarvan zullen, des middags te 3 uur, publiek worden verkocht: 

P.m. 100 vijmen ROGGE, bij het Schapenhok te Smilde, 

ten verzoeke van Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde. 

        Notaris Mr. H. VAN LIER 

Smilde. 

Op Vrijdag den 13 Augustus 1869, des middags te 2 uur, zullen te Smilde publiek worden verkocht: 

1
e
. P.m. 10 vijmen ROGGE in het 4

de
 Blok, plaats no. 8, en 2 kampen HAVER aan de Grietmanswijk, 

ten verzoeke van J. JOFFERS te Smilde, - en 

2
e
. P.m. 30 vijmen ROGGE en 2 kampen HAVER in het 3

de
 Blok, 1

ste
 dwarsplaats , benevens 2 kampen 

HAVER naast het  Werkhuis, ten verzoeke van JAN WIETSES DE VRIES te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 


