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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 APRIL 1866 
 
++ Smilde, 9 April. Door den heer H. alhier zijn onder andere voedergewassen , die hier minder bekend 

zijn, gepoot een mud aardperen (Tobinambours heliantes tuberosus) Naar ’t ons voorkomt, is dit een 

zeer voedzaam gewas. De aardpeer is eene blijvende plant, men behoeft die dus maar eenmaal te poten. 

De stengels zijn een goed voedsel voor de koeijen, De peer zelf is een uitnemend voeder voor runderen, 

varkens en paarden. Als er geoogst is, hopen wij den uitslag daarvan in dit blad mede te deelen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 APRIL 1866 
 
+ Smilde, 11 april. Alhier circuleert ter teekening, een adres aan den Minister van Financiën, 

inhoudende het verzoek, om het distributie-kantoor alhier tot een postkantoor te verheffen, en tevens, 

om den brievengaarder J. Luxwolda tot postdireceur aan te stellen. De gronden, waarop dit verzoek 

wordt gedaan, geven hoop, dat hierop eene gunstige dispositie zal vallen. 

Getrouwd:    Mr. HERMANUS HARTOGH HEIJS 

     VAN ZOUTEVEEN, 

      en  

    MARIA ELISABETH VAN DER VEEN. 

Smilde, 12 April 1866 

J.S. KRAMER, Az., 

te SMILDE, verlangt met 1 Mei een BAKKERSKNECHT. Loon naar bekwaamheid. 

BURGEMEESTER en WETH. te Smilde 

maken bekend, 

Dat de JAARMARKT te SMILDE voortaan 

NIET ZAL WORDEN GEHOUDEN 

den laatsten Woensdag in April en den derden Woensdag in September, maar in stede daarvan op den 

tweede Woensdag in Mei en den vierden Woensdag in October. 

Wordende voorts herinnerd, dat 

geen Rundvee 

op de markt zal worden toegelaten. 

        Burgem. en Weth. voornoemd, 

         VAN RIESEN, 

        De Secretaris, 

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 APRIL 1866 
 

Verkooping, 

op Woensdag den 25 April a.s., des namiddags te een uur, ten verzoeke van AARON ISAACS POLAK, bij 

de Wittewijk te Smilde, door verhuizing, van: 

1 KABINET, 1 SECRETAIRE, 1 KAST, 3 stel best BEDDEGOED, nieuwe SPIEGELS en SCHILDERIJEN, 

KOPER en TINGOED, TAFELS, STOELEN en verdere HUISMEUBELEN; voorts MANUFACTUREN, een 

partij MEST en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 


