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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 JANUARIJ 1864 
 

INGEZETENEN VAN APPELSCHA! 
Het OORIJZER, door mij aan L. BRUINSMA verkocht, is in bijzijn van drie Veldwachters, door den Heer 

A. HAANSTRA, Goud- en Zilversmid alhier, getoetst en wel ter deeg zilver bevonden. Een ieder, die onder 

getuigen het tegendeel durft beweren, zal de gevolgen aan zichzelven te wijten hebben. 

Smilde, 30 Dec. 1863      MARCUS J. BLOEMENDAAL Jr. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Maandag den 11 Januarij a.s. en volgende dagen, wegens 

kwitering van affaire, ten huize en ten verzoeke van JOëL NIJSTAD aldaar, in het openbaar verkoopen: 

EENE GROOTE PARTIJ 

MANUFACTUREN, 

als: DUFFELS, BAAI, LAKENS, PILOWS, BUKSKIN, enz.; WINKELWAREN; voorts HUISMEUBELEN, als: 

MAH. LINNENKAST, CHIFFONNIÈRE, TAFELS, STOELEN, KLOK, GLAS- en AARDEWERK, alsmede een 
WINKELOPSTAND, TOONBANK, SCHALEN, GEWIGTEN en MATEN, LAMPEN en hetgeen verder te 

voorschijn zal worden gebragt. 

De Verkooping zal beginnen iederen dag, ’s morgens te 9 uur; posten beneden f 2,- contant. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 JANUARIJ 1864 
 
+ Smilde, 3 Jan. Gisteren morgen om 7 uur is er brand ontstaan aan ’t Oranjekanaal in ’t huis van Steffen 
Klok. Den afstand van andere bewoonde huizen in aanmerking genomen, was er al spoedig eene menigte 

volks op de been, doch niet tijdig genoeg, om te beletten, dat een groot deel der meubelen en tilbaren een 

prooi der vlammen werd. De levende have heeft men gered. Huis en inboedel  waren, naar wij vernemen, 

tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van de brand is niet bekend. 

++ Smilde, In ‘t jaar 1863 werden in deze gemeente geboren 225 kinderen, als: 115 jongens en 110 

meisjes, waaronder 9 onechten. Er hadden plaats 40 huwelijken; en er overleden 124 personen, waarvan 

60 van ’t mannel. geslacht en 64 van ’t vrouw. geslacht, waaronder zich echter 15 levenloos aangegeven 

bevinden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 JANUARIJ 1864 
 

VERKOOPING 

van 

EIKEN SCHILHOUT, 
op Donderdag 14 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, bij R. BERKENBOS te Smilde, ten verzoeke van: 

den Heer J. VENNIK te Smilde, 3 perceelen, groot 2 bunders, op de Molenwijk achter de Groote Kerk, als 

mede eenige perceelen BERKENWALLEN; aanwijs te verkrijgen bij MEEUWES POOL aldaar; 
den Heer C.L. VAN IJSENDIJK te Smilde, ruim 1 bunder in het 4

e
 blok pl. no. 2, achter de woning van 

AALDERT SNIPPE, bij wien aanwijs geschiedt, ten overstaan van 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 


