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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 JANUARIJ 1866 
 

HOUTVERKOOPING, 

op Dingsdag den 30 Januarij a.s., als: ten verzoeke van den Heer HENDRIK VAN VEEN te Smilde, 100 

stuks gekapte DENNEN en 25 zware EIKENBOOMEN, zeer geschikt voor Scheepsbouw, alles  te 

Hoogersmilde bij de plaats, bewoond door GEERT SCHOLTEN; - ten verzoeke van HENDRIK OOST aldaar: 

100 stuks gekapte DENNEN, op de plaats van Dr. D.H. FLEDDERUS te Hijkersmilde, 20 stuks 

EIKENBOOMEN bij de woning van H. KUIPERS te Hijkersmilde, en 40 stuks EIKEN- en 

ESSCHENBOOMEN, bij het Huis van H. OOST voornoemd. Aan te vangen ’s morgens te 10 uur, bij het 

huis van Dr. D.H. FLEDDERUS. 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 JANUARIJ 1866 
 

HOUTVERKOOPING, 

op Maandag 5 Februarij a.s., ten verzoeke van PIETER ROELOFS ZWIERS te Smilde, van:1
e
. Een perceel 

ELZENHOUT achter de Wed. HARM FEIJEN; - 2
e
. Een perceel DITO en 9 EIKENBOOMEN aan den 

straatweg naast de Wed. J. LIJSTEN; - 3
e
. Een perceel DITO achter JANNES MULDER; - 4

e
. 5 zware 

POPULIEREN bij den Witterweg; - en 5
e
. Een EIKEN BOSCHWAL aan den Witterweg, - Aan te vangen ’s 

morgens elf uur achter de Wed. HARM FEIJEN. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 JANUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 25 Jan. Met genoegen verneemt men, dat de heer A. Spier in ’t laatst van de volgende week – 

we meenen vrijdag avond – met zijn zanggezelschap wederom een concert wil geven ten voordeele der 

armen. Wij vertrouwen, dat het gezelschap een talrijk gehoor zal erlangen; en een drieledig doel kan er 

door bereikt worden;  een avond aangenaam te passeren, de schoone zangkunst aan te moedigen en te 

offeren op het altaar der weldadigheid. 

Te koop 

Een ZWARTE HENGST, twee en een half jaar oud, bij Mevr. de Wed. REBENSCHEIJDT te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 30 Jan. Zoo als vroeger reeds uit een berigt in deze Courant is gebleken, is de Israëlitische 

gemeente alhier het niet eens. Naar men verneemt, heeft verleden Zondag eene vergadering van 

belangstellenden plaats gehad, en heeft het dagelijksch bestuur, zoo men zegt, daartoe genoodzaakt, zijn 

ontslag genomen en zal er een nieuw bestuur worden verkozen, zoodat men gelooft, dat de zaken weldra 

weder in ’t reine zullen komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 FEBRUARIJ 1866 
 
Smilde, 1 Febr. Als iets bijzonders kunnen we mededeelen, dat hier drie paar echtgenooten zijn, die 

zamen 494 jaren tellen, namelijk: A. Polak en vrouw, oud 86 en 80, L. Straatman en vrouw, oud  85 en 

80 en L. Zwartenberg en vrouw, oud 80 en 83 jaar. 


