
blad 1866d 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 MAART 1866 
 
++ Smilde, 27 Febr. Op de algemene vergadering van eigenaren der Molenwijk, werd heden met bijna 

algemeene stemmen besloten tot oprigting van een Waterschap, welk ontwerp werd opgedragen aan de 

heeren: Mr. L. Oldenhuis Gratama, P.J.L. Eekhout, M.A. Hoogerbrugge, H. van Veen en Joh. Tonckens, 

van Westervelde. 

Dit voorbeeld zal, hopen wij, spoedig aan de Smilde door andere blokken worden gevolgd. 

M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde vraagt een bekwaam 

Zetboer, 

gehuwd, doch liefst zonder kinderen, die bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag kan produceren. 

Ervaring in houtcultuur zal tot aanbeveling strekken. – Men vervoege zich in  persoon of met franco 

brieven. 

Op Dingsdag 6 Maart, des voormiddags te 10 uur, op de Friesche Scheid te Smilde, ten huize van 

REITSE BOERSMA 

publieke verkoop 

van ruim 100 beste ooi- en weerschapen, ten verzoeke van JAN BOELEN en consorten. 

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris 

VERKOOPING, 

op Dingsdag 6 Maart a.s., ’s morgens te 9 ure, ten verzoeke en ten huize van Mevr. de Wed. C.W.E. 

KIJMMMELL te Smilde, van: 

20.000 ponden best HOOI, 30.000 ponden dito STROO, 1 CHAIS, 1 nieuwe TILBURY, 1 glazen 

WAGENTJE, 1 JAGTWAGENTJE, 1 TENTWAGEN, 1 WIPKAR, 2 BOERENWAGENS, verder BOEREN-, BOUW- 

en MELKGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

        A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 MAART 1866 
 

VERKOOPING 
na bekomene  magtiging van den Heer COMMISSARIS DES KONINGS in de provincie Drenthe, op 

Dingsdag den 13 Maart a.s., des voormiddags te 9 uur, ten huize en ten verzoeke van K. JANSEN 

KOERTS; over de Wittewijk te Smilde, van: 

4 beste KALFKOEIJEN, - eene partij MEST, - 1 beste KARN en verder goede MELKGEREEDSCHAPPEN, 1 

EIKENHOUTEN KABINET, TAFELS, STOELEN en verdere INBOEDEL, eenig oud blaauwe PORCELEIN, als: 

BORDEN en SCHOTELS, WINKELOPSTAND en WINKELGOEDEREN, beste HOOISCHALEN met BALANS en 

GEWIGTEN en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebragt. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 MAART 1866 
 
+ Smilde, 7 Maart. Gisteren avond ongeveer negen uur ontstond er brand in het huis bewoond en 

toebehoorende aan Jacob Grit, staande bij de Leembrug. Door spoedig aangebragte hulp en gunstigen 

wind, heeft men het voorhuis behouden. Huis en inboedel waren verwaarborgd. De oorzaak van den 

brand, die in het achterhuis schijnt aangekomen te zijn, is onbekend. 

OPROEPING. 

De VEENDIRECTIE noodigt alle VERVEENERS uit, om op Maandag den 12 Maart 1866, des namiddags te 

3 uur, bijeen te komen ten huize van J.H. WIND te Smilde, om alsdan over te gaan tot: 

1
e
. Verkiezing van een nieuw Lid in het Bestuur. 

2
e
. Het regelen der dagloonen. 

Smilde den 5 maart 1866        J. JOFFERS 


