
blad 1857c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 FEBRUARIJ 1857 
 

PALMSLAG 

Ten overstaan van den Notaris A.J.C. TELLEGEN  te Smilde, op Vrijdag den 6 dezer maand, des 
avonds te 6 uur, bij J.H. WIND aldaar, van: 

Het TJALKSCHIP, groot 47 tonnen, met zeil en treil, bevaren wordende door JAKOB WESSEMIUS, 

liggende voor het huis van J.H. WIND voornoemd. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal, op nader te bepalen dag, in het Logement van RONNER 

te Smilde, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN, ten verzoeke van JAN BLOMBERG ZWIERS op het 
Noorden te Smilde. 

Eene BOERENBEHUIZINGE met TUIN en VRUCHTBOOMEN, benevens daarbij gelegene HOOI-, 

BOUW- en WEIDELANDEN, te zamen pl.m. 8 bunders. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 FEBRUARIJ 1857 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op WOENSDAG den elfden Februarij eerstkomend, des 

avonds ten zes uur, in het logement van J.H. RONNER aldaar, ten verzoeke van JAN BLOEMBERG 

ZWIERS, op het Noorden te Smilde, bij INZATE en op later te bepalen dag bij PALMSLAG verkoopen: 

Eene BOERENBEHUIZNGE met TUIN en VRUCHTBOOMEN, benevens daarbij gelegen HOOI-, BOUW- 

en WEILANDEN, te zamen groot p.m. 8 bunders, gelegen op de Kijmmelswijk te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 FEBRUARIJ 1857 
 
Smilde, 7 Feb. Gisteren en heden had alhier bij den logementhouder H. Ronner de aangekondigde 

hardrijderij op schaatsen plaats. Vier en dertig personen hebben aan den strijd deelgenomen. De 

prijs zijnde een gouden horologie, is behaald door J. Stoelwinder, en de premie, een extra zware 

zilveren horologieketting, werd gewonnen door H. Boer, beide wonende te Smilde. Alles is in de 

beste orde afgeloopen en werd door eene groote menigte menschen bijgewoond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 FEBRUARIJ 1857 
 
Smilde, 12 Feb. Gisteren zijn bij de herstemming tusschen de heeren J. IJ. Nuis en P.J.L. Eekhout 

ingekomen 106 stembriefjes, waarvan heeft ontvangen de heer Eekhout 61 en de heer Nuis 45 

stemmen, zoodat eerstgenoemde tot lid van den gemeenteraad is benoemd. 

Op WOENSDAG den 18 Februarij 1857 zal te Smilde, ten overstaan van de notarissen VAN LIER en 

SERVATIUS, publiek ter Verkoop worden aangeboden: 

’s Voormiddags precies 10 uur, ten sterfhuize van J. BISSCHOP, de ROERENDE GOEDEREN, als 

HUISRAAD, levende HAVE en Boerengereedschappen, nagelaten door wijlen J. BISSCHOP te Oude 
Smilde, en ’s namiddags na afloop van den Verkoop der Roerende Goederen, ten huize van de 

Weduwe FLEDDERUS, de ONROERENDE GOEDEREN, behoorende tot de nalatenschap van wijlen J. 

BISSCHOP voormeld. 

Op Donderdag den 19 Februarij 1857, des avonds om 6 uren te beginnen, zal ten huize van J.S. 

LUXWOLDA, kastelein te Smilde, ten verzoeke van J. SCHUILING JR. te Smilde en ten overstaan van 

Mr. W.O. SERVATIUS, Notaris te Dwingelo, met of zonder nadere Palmslag in perceelen publiek 

worden verkocht: 
Een plaatsje ONDERGROND, blaauw TURFVEEN en BOEKWEITENVEEN, gelegen in het vierde blok 

Z.O. Zijde der hoofdvaart achter de Molenwijk te Smilde, zijnde de plaats No. 11. 


