
blad 1865h 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JUNIJ 1865 
 
+ 6 Junij. Is ieder te Assen in de weer en doet zijn best, om het de bezoekers van het aanstaande congres 

eens regt genoegelijk en aangenaam te maken, ook Smilde wil in dezen niet achterblijven, maar mee doen, 

en dat wel op eene eigenaardige wijze. Wat pret heeft men aan de schitterendste volksvermaken, aan de 

vrolijke uitspanningen, aan de genoegelijkste zamenkomsten, als men tusschenbeide of te huis komende 

niet regt lekker kan eten en drinken, ook dit verhoogt de pret. En daarvoor wil Smilde mee helpen zorgen. 

Bij onzen gemeente-ontvanger, den heer L.F. Mulders, worden zes, zegge zes kalveren gemest, staande op 

eene rij, zoo als men zeker zelden zal aantreffen. Deskundigen zullen zeker die zij eene schilderij noemen, 

waarover men verlegen is, welke partij het mooiste te noemen. Dat Mulders de kunst van kalveren te 

mesten verstaat, daarvan heeft hij reeds meer dan eens het bewijs geleverd; maar deze zetten de kroon op 

zijn werk. 

Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde 

vraagt een 

HULPONDERWIJZER, 

voor de SCHOOL te OUDE SMILDE, op eene jaarwedde van f. 250,-. 

Aangifte voor 20 Junij 1865 bij den BURGEMEESTER der gemeente Smilde. 

Op Woensdag 14 Junij, ’s nademiddags 4 uur, zullen te Smilde publiek worden verkocht 

onderscheidene kampen uitmuntend 

TOPGRAS en KLAVER, 

als: 2 bunder aan de Molenwijk van Mr. J.H. WESTRA, - 1 kamp van JAN SMIT, aan de Duikersloot, - 8 

kampen tegenover de School, van de Wed. G.D. COHEN. 

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

         Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 JUNIJ 1865 
 

VERKOOPING VAN KLAVER 

op Donderdag den 15 Junij a.s., ’s middags 5 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van E.R. HOMAN 

aldaar, van 3 kampen in het 4
de

 bl. pl. 24; 1 kamp in het 2
de

 bl., pl. 31, en 2 kampen in het 1
ste

 bl. pl. 33. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 JUNIJ 1865 
 

VERKOOPING VAN KLAVER, 

op Woensdag den 21 Junij 1865, des middags te 5 uur bij R. BERKENBOSCH te Smilde, ten verzoeke van 

KLAAS POL aldaar, 1 kamp op de Prakkenwijk en 2 kampen in ’t Engeland, en van JAN R. ZWIERS aldaar, 

1 kamp op de Grietmanswijk. 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 JUNIJ 1865 
 

TOPGRAS, SMILDE, 

Op Maandag den 3den Julij 1865, ’s middags te 4 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, in de Veenhoop, 

publieke verkoop van TOPGRAS en KLAVER, op stam op vijf kampen Land op de Meesterswijk en op 

twee kampen land op de Plaats bij de helling van K. FERNHOUT te Smilde, ten verzoeke van de Erven J. 

IJWES NUIS te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 


