blad 1862b
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 JANUARIJ 1862

Gisteren heeft de aangekondigde hardrijderij op schaatsen plaats gehad. 32 rijders waren er
ingeschreven. Na langen kamp werd de prijs, een zilveren tabaksdoos door A.W. v.d. Sluis te
Appelscha, en de premie, een schildpadden cigarenkoker door H.H. Zwart, mede van Appelscha
behaald.
+ Smilde, 22 Jan. ’t Doet ons genoegen te kunnen berigten, dat de heer N. Loonstein Isr.
onderwijzer alhier, beroepen is als godsdienst. hoofdonderwijzer te Elburg, in Gelderland.
LET WEL.
De JAARLIJKSE BIJEENKOMST der VEREENIGING van VERVEENERS te Smilde, zal plaats hebben op
Maandag den 27 Januarij 1862, achtermiddag te 3 uur, bij J.H. WIND te Smilde.
Hierbij worden ook uitgenoodigd alle VERVEENERS, die tot deze Vereeniging nog niet zijn
toegetreden, opdat hierdoor de eendragt moge herleven.
DE COMMISSIE

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 JANUARIJ 1862

Smilde, 27 Jan. Omtrent de hardrijderij op schaatsen, den 23sten alhier gehouden, kunnen wij tot
ons genoegen nog berigten, dat zoowel de Plaatselijke als Rijkspolitie alles hebben aangewend, om
de goede orde en rust, tijdens dit volksvermaak, te bewaren, en dat ook de burgerij het hare daartoe
heeft bijgedragen.
Tevens moeten wij onze welverdiende dank den heer Berkenbosch, Logementhouder alhier,
betuigen, voor zijne pogingen, om aan dit volksvermaak allen mogelijken luister bij te zetten.
Nog deelen wij mede tot verbetering van het betrekke berigt, dat de premie bestond in een met zilver
gemonteerde cigarenkoker.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 1 FEBRUARIJ 1862

Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een
HULPONDERWIJZER
voor de SCHOOL te Hijkersmilde, op eene jaarwedde van f 300-”.
Aangifte in persoon of met franco brieven.
De Burgemeester,
VAN RIESEN
De Secretaris,
H. BAKKER
Op Woensdag den 5 Februarij a.s., zal de ondergeteekende, des namiddags te een uur, bij de
Veenhoopsbrug te Smilde, ten verzoeke van J. VENNINK, Aannemer te Assen, in het openbaar
verkoopen:
Eene Partij Afbraak,
afkomstig van de Veenhoopsbrug te Smilde, alsmede eene TURFBOK, groot 10 tonnen.
Voorts na afloop, ten verzoeke van de Erven H. MULDERS:
Eenige EIKEN en andere BOOMEN, op stam staande achter de woning van M.H. DE VROOME en bij
het huis van HELPRIG MULDERS te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN,
notaris

