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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 13 Febr. Heden morgen ontdekte een ingezeten dezer plaats, dat hem aardappelen waren 

ontvreemd. Dadelijk viel het vermoeden op iemand, dien men gisteren avond, met een zakje op den rug, 

laat bij het huis had gezien, en is die persoon dien ten gevolge in verzekerde bewaring genomen. 

+ De heer I.S. Klein, Israëlitisch godsdienstonderwijzer te Smilde, is als zoodanig benoemd te Oss, in 

Noordbrabant. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 FEBRUARIJ 1866 
 

SMILDE 
Op Vrijdag 23 Februarij 1866, zullen te Smilde, ten verzoeke van HENDRIK SCHUILING aldaar, ’s 

voormiddags te 10 uur te beginnen, publiek worden verkocht: 

1 PAARD, 6 KOEIJEN, SCHAPEN, VARKENS, STROO, WAGEN, PLOEG, EEGDE en verder 

BOERENGEREEDSCHAPPEN. 

          Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 20 Febr. Wederom heeft onze gemeente-ontvanger, de heer L.F. Mulders een vet kalf verkocht 

aan den slager H. Reinking te Groningen, voor den enormen prijs van honderd gulden, af te leveren 

maandag a.s. voor zijne deur aan boord van den beurtman Lok van Beilen op Groningen. 

Ook zijn ons vertoond eenige nieuwe aardappelen, verbouwd in den kouden grond, die de dikte  hadden 

van een stuiter. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 FEBRUARIJ 1866 
 
+ Smilde, 21 Febr. De Raad dezer gemeente heeft heden in zijn vergadering besloten tot het bouwen van 

een gemeentehuis, en, met intrekking van een vroeger genomen besluit, om het bouwen van eene nieuwe 

school en onderwijzerswoning te Hijkersmilde een jaar uit te stellen. 

BAL, 

in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, donderdag 1 maart. 

        Aanvang ’s avonds 7 uur. 

Oproeping 
van wege het BESTUUR over de WATERLEIDING van uit het Oranjekanaal naar de Molenwijk, tot eene 

bijeenkomst van belanghebbenden, op MAANDAG 26 Februarij e.k., in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, des 

voordemidddags ten 10 ure. 

Zullende door ’t Bestuur rekening worden gedaan over het laatst afgeloopen boekjaar. 

Wijzigingen worden voorgesteld in het Bestuur, en een voorstel gedaan tot het verkrijgen, zoo mogelijke, 

van een Waterschap. 

Smilde, 22 Februarij 1866        HET BESTUUR 


