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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 DECEMBER 1862

Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een
HULPONDERWIJZER
voor de school te KLOOSTERVEEN, op eene jaarwedde van f 275.
Aangifte in persoon of met franco brieven.
Smilde den 1 December 1862

De Burgemeester,
VAN R IESEN.
De Secretaris,
H. BAKKER.

TE HUUR, 1 MEI 1863:
Een HUIS, waarin 3 KAMERS en KELDER, met een TUIN en 180 roeden LAND en SCHUUR, gelegen aan
den Straatweg te Smilde, naast Rijbrugh. Te bevragen bij Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 DECEMBER 1862

+ Smilde, 1 Dec. Als iets zeer zeldzaams en bijzonders kunnen wij berigten, dat in den tuin van den heer
gemeente-ontvanger L.F. Mulders alhier de aardbeziën in den schoonsten bloei staan.
++ Hoogersmilde, 2 Dec. Gister avond omstreeks zes uur, ontstond hier brand in het huisje bewoond
door den bezembinder A. Prikken. In weinigen oogenblikken was er eene menigte menschen op de
plaats des ongeluks en ’t ontbrak niet aan goeden wil of vlijtige handen, doch er viel weinig te redden;
de vlam, aangewakkerd door den Oostenwind, had spoedig alles verteerd, zelfs van den inboedel kon
men met vereende hulp maar een enkel stuk buiten den brand krijgen. Men had alle vrees voor het daar
naast staande perceel van den eigenaar A. Blomsma, ’t welk er maar weinige voeten af stond; vereenigde
krachten en vooral gunstigen wind deden deze boerderij, waaruit men reeds het vee en een groot
gedeelte der meubelen verwijderd had, vrij blijven. Het huisje was verwaarborgd, doch de inboedel niet.
De oorzaak des brands is onbekend.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 6 DECEMBER 1862

+ Smilde, 5 Dec. Een schipper kwam eergisteren met zijn knecht van Hijken op schaatsen langs ’t
Oranjekanaal en reed tot de Veenhoop. Op de terugreis waren ze nabij de sluis, op eene plaats waar ’t
kanaal nog gedeeltelijk open lag. De knecht waarschuwde den schipper zeggende: “voorzichtig, hier
kraakt ’t vanmorgen zoo”; dadelijk na dit zeggen zag hij den schipper zinken, die echter pas eenige
moeite weer aan den oever is gekomen. Na eene vruchtlooze poging, om zijn nat pak tijdelijk tegen
drooge kleederen te verwisselen, is hem dit eindelijk bij A.R. gelukt, waarna de reis met goed succes
naar hun vaartuig is voortgezet, maar – te voet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 DECEMBER 1862

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Woensdag den 24 December a.s., des avonds te 6 uur ten
huize van den Logementhouder R. BERKENBOSCH aldaar, ten verzoeke van de Wed. HENDRIK ROEMER en
cons., in het openbaar veilen:
Een WOONHUIS, SCHUUR, GRUTTERIJ en TUIN, benevens eenige perceelen BOUW- en WEILAND, alles
gelegen te Kloosterveen, gemeente Smilde, aan de straatwegzijde der Hoofdvaart, kadaster sectie G. nos.
623, 623, 625, 307, 306, en 311, te zamen groot 4 b., 40 r., 60 el.
Genoemde Notaris zal op nader te bepalen tijd en plaats ten verzoeke van HENDRIK DIRKS HOOGEVEEN te
Smilde, in het openbaar verhuren:
Een Dwarsplaats BOUW- en WEILAND in het 3e blok, plaats no. 22 aldaar.

