
blad 1869r 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 AUGUSTUS 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Een belanghebbende vraagt, of het brugje tusschen de hh E. Tonckens en Bijnema niet onder schouw is. 

Zoo ja, dan verzoekt hij  langs dezen weg het dagelijksch bestuur te Smilde er de aandacht op te vestigen. 

Smilde, 7 Aug. 1869 

BEKENDMAKING. 

 BURGEMEESTER en WETHOUDERS te Smilde 

maken bekend, 

dat de NORGERVAARTSWEG alhier, wegens daaraan te verrigten werkzaamheden, gedurende onbepaalde 

tijd voor de passage met rijtuigen GESLOTEN zal zijn. 

Smilde, 7 Aug. 1869.       Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

         De burgemeester 

         A. DE RUIJTER DE WILDT. 

         De Secretaris, 

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 AUGUSTUS 1869 
 
+ Smilde, 13 Aug. Gisternamiddag verzocht de vrouw van G.B., wonende op het Noorden alhier, haar 

negenjarig zoontje om eens te zien of zijn vader er ook aankwam. 

Het knaapje ijlde daarop lustig naar buiten, maar instede zijn moeder berigt te brengen, gaat hij bij de 

langs hunne woning loopende wijk op een stap spelen, terwijl de moeder hare bezigheden voort zette. Wie 

echter beschrijft hare ontsteltenis – de vader was nog niet aangekomen – toen eenige oogenblikken later 

haar lieveling levenloos uit het water opgehaald in huis werd gebragt. 

De ondergeteekende slagt heden eene buitengewoon vette jonge KOE.  

Verzoekt gunst. 

Smilde, 12 Aug. 1869        VAN DAM 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1869 
 

FINALE UITVERKOOPING 

op heden te beginnen, door den Heer CORNELIS BLENKEN bij de Evert Hendrikswijk te Smilde, van 

WINKELGOEDEREN en MANUFACTUREN, alles  beneden inkoopsprijs. 

Haver. – Smilde. 

Op Donderdag den 19 Augustus 1869, ’s middags te 3 uur, publieke verkoop van 5 kamp op stam staande 

HAVER, tegenover de School van meester KALVERKAMP, ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. G.D. 

COHEN te Assen. 

         notaris mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1869 
 
De ondergeteekende slagt den 22sten dezer eene puik beste 

jonge KOE. 

Verzoekt gunst. 

Smilde, 18 Augustus 1869        N. MAGNUS 


