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+ Smilde, 30 Dec. Thans kunnen we met zekerheid berigten, dat tot klerk op de secretarie alhier is
benoemd, de heer R. Rebbers, van Norg.
+ 31 Dec. Werd onlangs in deze Courant een voorbeeld aangewezen van zeer hoogen ouderdom,
gepaard met buitengewone ligchaamskrachten, naar die jaren gerekend; onze waardige predikant, de
heer H. Doorenbos, mag zich op zeer hooge jaren verheugen in zeldzamen ligchaams- en zielskrachten
beiden. Niet minder dan vijf en vijftig jaren heeft hij heden reeds in de wijngaard zijns Heeren gearbeid
en nog als met jeugdig vuur. In de verloopene week heeft Z.W.Eerw. vijfmaal gepredikt, éénmaal
bediening gehouden en vijf catechisatiën, en dit op een ouderdom van, zoo als we meenen, 77½ jaar.
Dit is waarlijk een zeldzaam voorregt. Dat hij nog vele jaren men dien lust en ijver onze voorganger zij!
+ 1 Jan. In ’t verloopen jaar 1865 zijn hier gesloten 47 huwelijken; geboren 99 jongens en 114 meisjes;
overleden 98 personen van ‘t mann. en 94 van ’t vrouw. geslacht; terwijl er 5 kinderen van ’t mann. en
3 van ’t vrouwelijk geslacht als levenloos geboren zijn aangegeven.
Heden overleed alhier mijn geliefde Zuster Mejufvrouw F. BLENKEN, in den ouderdom van ruim twee
en zestig jaren.
Smilde den 28 December 1865
CORNs. BLENKEN
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Verhuring
op Donderdag den 11 Januarij a.s., des avonds te 6 uur, ten huize van J.H. WIND , Logementhouder te
Smilde, ten verzoeke van den Heer H. BAKKER, Secretaris dier gemeente, van:
1e. Een WOONHUIS met SCHUUR en bijgelegen LAND, allergunstigst gelegen over het Oranjekanaal, te
zamen groot 75 r.
2e. Een HUISJE met bijgelegen BOUW- en VELDGROND, genaamd St. Marten, achter op dezelfde plaats
als het vorig perceel, te zamen groot 4 b.
A.J.C. TELLEGEN, Not.
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VEENVERKOOP, SMILDE.
Op Vrijdag 12 Januarij 1866, ’s avonds te 7 uur zullen ten huize van J.H. WIND te Smilde, bij palmslag
worden geveild:
Onderstaande perceelen uitmuntend BOVENVEEN in het tweede en derde blok Noordwestzijde der
Hoofdvaart te Smilde, ingezet als volgt:
Vijf perceelen op plaats 21, 2e blok, te zamen op f 1336, 05
Vijf perceelen op plaats 22, 2e blok, te zamen op f 1168, 75
Vier perceelen op plaats 23, 2e blok, te zamen op f 1840,95
Drie perceelen op plaats 20, 3e blok, te zamen op f 668.57
Twee perceelen op plaats 21, 3e blok, te zamen op f 749,42
Ten verzoeke van den Heer E. Tonckens te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
Smilde
Op Vrijdag 12 Januarij 1866, ’s avonds te 7 uur, zal ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek worden
geveild:
Een BEHUIZINGE, waarin BAKKERIJ, en GROND, groot 2 roeden 40 ellen, staande en gelegen op een der
beste standen te Smilde, in gebruik bij D. TISSING aldaar.
Notaris Mr. H. VAN LIER

