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Groote verkoop.
Op Maandag 20 Augustus
bij inzate en op Maandag den 10den September 1877 bij finale veiling, telkens des morgens te 10
uur, zal, in het Concerthuis te Assen, publieke worden geveild:
Het rentegevend Landgoed
RIJBRUGH,
gelegen te Smilde, Provincie Drenthe, nabij Assen, groot pl. m. 160 hectaren, bevattende hecht
getimmerde HEERENBEHUIZINGE en BIJGEBOUWEN, met fraaijen TUIN, PLANTSOEN en
WANDELINGEN,
onderscheidene Boerderijen
en ARBEIDERSWONINGEN met uitmuntende HOOI-, WEI- en BOUWLANDEN, voorts welig groeijende
EIKEN-, ELZEN- en DENNEBOSSCHEN, waaronder uitmuntend EIKEN en ander KAPHOUT, JONGE
DENNEN en LARIXEN, en uitmuntende VEENEN en DALGRONDEN, alles met kanalen en wegen doorsneden, gelegen aan de hoofdvaart en den straatweg, op een uur afstand van Assen, ten verzoeke van
den heer Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde.
Informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris VONK te Schoorldam en bij den
ondergeteekenden
Notaris mr. H. VAN LIER
te Assen.
Veldvruchten te Smilde.
Op Woensdag 25 Julij a.s.,
te 6 ure, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP, worden verkocht, ten verzoeke van:
I. Den Heer J. BOELKEN, Burgemeester:
1 hectare, 70 aren Haver,
achter het huis bewoond geweest door den Heer N.E. SERVATIUS.
II. Den Heer M. FERNHOUT, Scheepsbouwmeester:
2 hectaren ROGGE en ½ hectare HAVER op de Suermondtswijk, bij de eerste dwarsvaart.
III. Den Heer Mr. L. KIJMMELL, Advocaat:
Een kamp ROGGE op de Jonkerswijk, tegenover de woning van WOLTER SNIPPE.
IV. Den Heer HEIMAN ELSHOF, Koopman:
Een kamp ROGGE op de Plaats naast H. REBENSCHEIDT en een kamp HAVER achter de Israëlitische
Kerk.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Bovensmilde, 20 Julij. Gister had alhier de aangekondigde harddraverij bij den logementhouder
Vrieze plaats. Acht paarden, waaronder een paar flinke dravers, dongen naar de uitgeloofde prijzen.
Na een hardnekkige strijd viel eindelijk de prijs ten deel aan het paard van den heer Venekamp alhier,
terwijl de premie behaald werd door dat van den heer E. Homan. Prijs en premie werden onder eene
gepaste toespraak door den heer Reinders uitgereikt. Door het schoone weder uitgelokt, woonde een
groot publiek dit feest bij, dat, opgeluisterd door muziek, in de beste orde is afgeloopen.
Wij kunnen niet nalaten de directie onzen dank te betuigen voor de wijze, waarop zij zich van hunnen
taak hebben gekweten.
Vergadering
van de Kiesvereeniging “Smilde”,
op Maandag 23 Julij 1877,
des avonds 7½ uur, ten huize van J. K. HOMAN.
Punten van behandeling:
Verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad.
Id. voor de Prov. Staten.
De Secretaris, H.C. PRINS.

