
 

 

blad 1862i 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 MEI 1862 
 
Smilde, 28 April. Door den ijver van den Rijks-Ambtenaren Tjassens en Naber is de landbouwer A.J. 

alhier bekeurd wegens het frauduleus slagten van een kalf. Het moge tot waarschuwing voor de anderen 

strekken, dat J. behalve verbeurte van het kalf, eene boete van f 10-“  tot f 150-“ zal moeten betalen. Met 

leedwezen ziet men den ambtenaar Naber van hier vertrekken, daar hij gedurende den tijd, dat hij alhier 
gestationeerd was, zich heeft doen kennen als een bezadigd en naauwgezet ambtenaar op wiens gedrag 

niets viel aan te merken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 MEI 1862 
 
Ds. Thijssen, predikant te Velp, heeft het beroep naar de Smilde aangenomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 MEI 1862 
 
De Notaris VAN LIER zal, op Dingsdag den 13 Mei  1862, des middags te 12 uur te Smilde, bij den 

Logementhouder JOHANNES WIND, zitting houden tot de ontvangst van de navolgende HUUR- en 
KOOPPENNINGEN, als van Boekweitenveen in het Kolonieveld, de Koornverkoopingen bij het 

Schapenhok en op ’t Noorden, de garve Boekweit aan de Norgervaart, te Smilde en te Witten, en van de 

Aardappelverkooping te Smilde, alles verschenen Maart en  1
e
 Mei 18862, en alle restanten. 

          H.H. VAN LIER 

De ondergeteekende verlangt ten spoedigsten een SMIDSKNECHT,  bekend met BOER- en 

SCHEEPSWERK, tegen hoog loon. 

          DIRK VAN HAGE 

           te Smilde 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 MEI 1862 
 

FAILLISSEMENT. 

De SCHULDEISCHERS in het Faillissement van HARM OLDENKAMP te Smilde, worden bij dezen 

opgeroepen tegen Zaturdag den 24 Mei a.s., des voormiddags te tien uur, om de REKENING en 

VERANTWOORDING aan te hooren, die alsdan door den Curator in het Faillissement, ten overstaan van 
den heer REGTER-COMMISSARIS, zal worden afgelegd in de gewone gehoorzaal van de 

Arrondissements-Regtbank te Assen; geschiedende deze oproeping ter voldoening aan art. 885 Wetb. 

van Kooph. 
Meppel, 13 Mei 1862       De Curator voornoemd, 

          J.A. SLUIS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 MEI 1862 
 
+ Smilde, 16 Mei. Als iets zeer zeldzaams kunnen we melden, dat de smid H. Boer alhier eene hen 

heeft, die in twintig achtereenvolgende dagen drie en twintig eijeren heeft gelegd. ‘t Is een gewone hen 

van ruim een jaar oud. Omdat hij niet meer dan die eene hen heeft, is hij zeker van de zaak. 


