blad 1877z8
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 AUGUSTUS 1877

SMILDE.
Op Zaturdag 18 Augustus 1877,
des namiddags precies te 5 uur, zal, op het land aan de Suermondswijk te Smilde, publiek worden
verkocht:
een kamp aldaar in hokken staande
ROGGE,
ten verzoeke van den Heer Mr. H.J. SMIDT c.s. te Assen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Groote verkoop - Smilde.
De INZATE der BOERDERIJEN, BOSSCHEN, VEEN- en DALGRONDEN, behoorende tot het
Landgoed “RIJBRUGH”
te Smilde, zal plaats hebben te Assen in het Concerthuis, op
Maandag 20 Augustus 1877,
des morgens 10 uur te beginnen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1877

Smilde, 16 Aug. In den laatsten tijd hebben weder tal van vreemdelingen deze plaats bezocht,
teneinde het te koop aangeboden “Rijbrugh” in oogenschouw te nemen. Hoewel sommigen onder
hen niet ongenegen schenen te zijn het geheele landgoed aan te koopen, kwamen toch verreweg de
meesten met het doel om de geschiktste perceelen uit te zoeken. Vooral zijn het landbouwers uit de
provincie Groningen, die van hunne belangstelling doen blijken.
Bijna alle bezoekers roemen ten zeerste den prachtigen aanleg en de gunstige ligging der
uitgestrekte bosschen en landerijen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 20 AUGUSTUS 1877

Smilde, 17 Aug. Voor eenigen tijd hebben zich eenige heeren te Assen, die het jagtveld onder
Halen in huur hebben, en de meeste grondeigenaren te Hoog- en Laag-Halen, tot de maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gewend, met het verzoek om de personentreinen bij de halte
Hoog-Halen te doen stoppen, wanneer blijken mogt, dat zich daar reizigers aanmelden, om plaats
te nemen of uit te stijgen. Wij vernemen nu, dat op dat verzoek afwijzend is beschikt.
-De vertimmering en gedeeltelijke vernieuwing der synagoge alhier nadert hare voltooijing. De
kerkeraad en bouw-commissie zijn, naar wij uit een goede bron vernemen, van plan, om de
ingebruikneming van het gebouw feestelijk te vieren, terwijl tevens nog een fonds is bijeengebragt
door wekelijksche geringe contributie, dat reeds voor een tweetal jaren door eene commissie tot dat
doeleinde, om tevens festiviteiten buiten de kerk te doen plaats hebben, is in het leven geroepen, en
dat tusschen de 60 en 70 leden der Israëlitische gemeente alhier van beiderlei kunne telt, terwijl
nog ettelijke geloofsgenooten uit andere plaatsen daaraan deelnemen.
M. BLOMSMA,
Beurtschipper in het veer tusschen Veenhuizen en Meppel, maakt het publiek bekend, dat hij in
het vervolg geregeld tusschen beide plaatsen zal varen. Maandag 20 Aug. vertrekt hij van
VEENHUIZEN, Dingsdag 21 Aug. van SMILDE naar MEPPEL.

