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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 DECEMBER 1875

Inzate te Smilde,
Op Maandag 27 December a.s.,
des avonds te 6 ure, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van de Weduwe
en Erven van SIJMEN SMIDT te Diever, inzate van:
1e DRIE
ARBEIDERSWONINGEN
met TUINEN, te zamen groot 12 a., 86 c., tegenover het Postkantoor.
2e. Een kamp GROENLAND achter de Synagoge op Plaats 9, groot 68 a., 90 c.
3e. Drie ARBEIDERSWONINGEN met TUINEN en achtergelegen kampen GROENLAND, op Plaats 10,
naast den Heer H.H. REBENSCHEIDT, te zamen groot 2 h., 19 a., 39 c.
4e. Een kamp BOUWLAND aan de Zuidwestzijde van de Evert Hendrikswijk, groot 88 a., 60 c.
A.J.C. TELLEGEN en Mr. W.O. SERVATIUS, Notarissen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 17 DECEMBER 1875

Smilde.
Publieke verhuring,
op Dingsdag 28 December a.s.,
des avonds ten zes uren, ten huize van den heer J.H. WIND, ten verzoeke van den Heer M.A.
HOOGERBRUGGE, van:
1e. EENE
BOERENPLAATS
met pl.m. 10 hectaren GROEN- en BOUWLAND, thans door den Verhuurder zelven bewoond.
2e. Eene BOERENPLAATS met pl.m. 6 hectaren GROEN- en BOUWLAND, thans in gebruik bij P.D.
DOUWES.
3e. Plus minus 20 hectaren GROEN- en BOUWLAND, in verschillende perceelen, gelegen bij de vorige
perceelen.
4e. Vijf kampen BOUW- en GROENLAND gelegen in het 1ste Blok, ten Z.-W. van de Hoofdvaart.
5e. Een HUIS met acht kampen BOUW- en GROENLAND, gelegen op Noord en thans in gebruik bij
MARCUS MAST.
6e. Twee ARBEIDERSWONINGEN, elk met 200 ares land op de Tippe en op de Grietmanswijk.
Alles voor den tijd van zes jaren. Informatiën en aanwijzing na den 20sten December a.s. te
bekomen bij den Heer J. HOOGERBRUGGE Mz. en bij
Notaris Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 DECEMBER 1875

Smilde, 20 Dec. Hebben wij de vorige week door middel dezer courant melding gemaakt van
verregaande baldadigheden, thans moeten wij tot ons leedwezen van soortgelijke straatschenderij
gewagen. De manie, om glasruiten te verbrijzelen, is inmiddels aangewakkerd, aar in de nacht van
Zaturdag en in dien van gepasseerden Zondag successivelijk de glazen zijn ingeslagen bij Thieme
Mulder te Hooger- en C.R. de Jonge te Hijkersmilde. Wij wenschen van ganscher harte, dat, ter
bevordering van de rust der ingezetenen, het der politie eindelijk eens moge gelukken, de bedrijvers
van zulke schanddaden op te sporen, opdat ze verplaatst worden naar het logement van Themis te
Assen, waar ze voorloopig te huis behooren, en wij van zulke lage sujetten bevrijd worden. Ze
hebben dan de tijd om tusschen de naakte muren der gevangenis berouwvol na te denken over de
feiten, die ze in brooddronkenheid of in staat van opgewondenheid door drank bedreven hebben.
-18 Dec. Gisteren is hier ten huize van den heer Wind eene vergadering der leden van “het plaatselijk
nut” te Smilde gehouden. Een door het bestuur ontworpen concept-reglement werd, met eenige
wijzigingen, gearresteerd. Het aantal leden bedraagt juist zeventig. Binnen kort hoopt men eene
openbare vergadering te houden, waarin eene lezing en bijdragen zullen worden gehouden.

