
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 4 FEBRUARIJ 1840 

LEES HIER! 

De persoon van Hendrik Wolters Snippe, arbeider te Smilde, die zich op dingsdag den 14 Januarij 
j.l. van zijn huisgezin te Smilde heeft verwijderd, wordt verzocht zich ten spoedigsten bij zijne 

vrouw en vier kinderen terug te begeven, zullende hij met opene armen ontvangen worden. Ieder 

weldenkende wordt verzocht hem daartoe aantesporen. 
Smilde, den 1 Februarij, 1840 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 7 FEBRUARIJ 1840 
 
De BURGEMEESTER der Gemeente SMILDE, en als zoodanig President der Veen-Directie aldaar, 

Brengt door deze ter kennis van de belanghebbenden te Smilde en te Assen, dat de Veen-Directie bij 
besluit van heden bepaald heeft, dat de daghuren voor het jaar 1840, in alles zullen zijn gelijk en 

overeenkomstig het jaar 1839. 

Smilde, den 3 Februarij 1840,  
                                                                                De Burgemeester voornoemd,  

                                                                                                           C.W.E. KIJMMELL, LZ. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 28 FEBRUARIJ 1840 
 
De gene, die iets schuldig is aan of te vorderen heeft van de nalatenschap van wijlen den heer 

Hendrik de Jonge, in leven Glasfabriekant, gewoond hebbende in de Oosterstraat te Groningen, 
wordt verzocht daarvan ten spoedigsten opgave te doen aan den heer Jan Wind, aannemer van 

publieke werken, wonende te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 6 MAART 1840 
 
Op zaturdag den 21 Maart 1840 ten huize van Logementhouder H. van der Laan, aan de Groote 

Markt te Groningen verpachting van o.a. de vier Tollen, geteekend no. 6,7,8 en 9, staande op de 

Grooten Weg der eerste klasse no. 1, tussen Assen en het Veneschut in de Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 15 MEI 1840 
 
De BURGEMEESTER der gemeente SMILDE maakt hiermede, aan belanghebbenden bekend, dat, ter 

vervulling der vacerende ONDERWIJSPOSTEN in de openbare lagere Scholen van Hijker-Smilde en 

Hooger-Smilde, binnen deze gemeente, op woensdag den 3 Junij aanstaande, in het Gemeentehuis 
de Veenhoop alhier, VERGELIJKEND EXAMEN zal worden gehouden, en dat die genen, welke naar deze 

posten willen dingen, zich daartoe zullen behooren te melden vóór den 20 dezer, invoege en met 

overlegging van bewijzen, als vermeld in de Nieuwe Bijdragen voor het Onderwijs, over April j.l., 

alwaar de voordeelen ter zake mede zijn opgegeven. 
     Smilde                                                                     De Burgemeester voorn. 

den 12 Mei 1840                                                                  KIJMMELL 


