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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 OCTOBER 1866 
 
+ Smilde, 4 Oct. Ruim acht dagen geleden dacht de veenman, dat van zijn boekweit weinig of niets zou 

te regt komen. En nu! In ’t laatst der voorgaande en in deze week was ’t een lust te zien hoe de 

dorschstokken op het veen in beweging waren. Er waren haast geen handen genoeg, om het 

voorgenomene te verrigten. Welk een verandering! De boekweit heeft wel eenigermate gelden, maar zij 

levert toch een tamelijken oogst. Ook voor andere veldvruchten en aardappels is dit heerlijk weder 

duizenden waard. 

Op de jaarmarkt te Smilde, 

invallende Woensdag 24 October e.k., zal 

RUNDVEE 

worden toegelaten. ORGELDRAAIJERS, LIEDJESZANGERS, enz. zullen worden geweerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 OCTOBER 1866 
 
+ Smilde, 7 Oct. Naar de gecombineerde betrekking van boekhouder bij de diaconie en vader en moeder 

in het armhuis alhier, waren zeven sollicitanten; uit deze is benoemd H. Weersing met zijne vrouw van 

Zweelo, die voor acht dagen in functie is getreden. 

Op Vrijdag den 12 October a.s., des namiddags 3 uur, ten verzoeke en bij de woning van GERRIT Gs. 

VENNIK, op de Molenwijk te Smilde, verkooping van ruim een bunder beste  

Aardappelen. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

Ten gevolgen ’t overlijden van J. JOOSTEN te Beilen, die gedurende vier jaren voor den ondergeteekende 

WOL heeft gekocht, zal deze nu aanstaande jaar dit zelf of door een ander laten doen. 

Smilde, 6 Oct. 1866         H. HULST 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 OCTOBER 1866 
 
De Algemeene Kiesvereeniging 

te Smilde heeft op 23 jl. tot CANDIDATEN voor het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMER gekozen, de 

Heeren Mrs. P. VAN DER VEEN en L. Graaf VAN HEIDEN REINESTEIN. 

        J. H. KIJMMELL, Pres. 

        J. DRENTHEN, Secr. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 OCTOBER 1866 
 
+ Smilde, 25 Oct. Onze najaarsmarkt, gisteren hier gehouden, werd door schoon herfstweeder 

begunstigd. Er was zeer veel vee aangevoerd, behalve runderen, waarvan het getal niet zeer groot was. 

De handel was over ’t geheel slap, zoodat ook meer dan de helft van het aangevoerde onverkocht is 

gebleven. 

 

VERKOOPING VAN LOOPVARKENS 

op Zaturdag den 3 November a.s., des namiddags te 3 uur, bij JANNES BLOMSMA, bij den Witterweg te 

Smilde, ten verzoeke van ROELOF Ms. VAN ESSEN. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 


