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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 DECEMBER 1866 
 
+ Smilde, 2 Dec. Het berigt, dat  H. Doorenbos zijn emiraat heeft aangevraagd, is te voorbarig. Evenwel 

vernemen we tot ons leedwezen, dat Z.w. Ew. voornemens is zijn werk binnen betrekkelijk korten tijd 

neer te leggen. Ofschoon reeds den ouderdom van 78 jaren bereikt hebbende, predikt hij nog des 

zondags drie malen en houdt per week 5 à 6 catechisatiën, alles als met jeugdig vuur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 DECEMBER 1866 
 
Smilde, 3 Dec. Een geachte ingezeten alhier wilde dezer dagen zijn zelf gemeste koe slagten. Om haar 

op voldoende waarde aan te geven raadpleegde hij een paar deskundigen en gaf de koe aan op f 95,-. De 

ambtenaren echter meenden, dat dit beneden de waarde was en bevorderden (?) haar, zoodat bedoelde 

ingezetenen wel ruim f 100,- in den zak, maar geen vleesch in de kuip heeft gekregen. 

Uit de hand te koop: 

Een WOONHUIS met SCHUUR (geschikt in tweeën te worden verhuurd), met ruim 4 bunders best 

BOUW-, WEI- en HOOILAND, gelegen bij de Leembrug te Smilde, in huur gebruikt bij HARM HAASJES. 

Nadere inlichtingen franco bij den Notaris TELLEGEN te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 DECEMBER 1866 
 
Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot HENDRIK HUBENET, in de ouderdom van negen en zeventig 

jaren en twee dagen. 

         Wed. H. HUBENET. 

Smilde den 8 Dec. 1866                                                                                                          E. SNOEIJ.  

Op verzoek van den overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. 

Smilde. 

Op Vrijdag 21 December 1866, ’s avonds te 7 uur, in het Logement de Nieuwe Veenhoop van D. 

DUURSMA te Smilde, publieke verkoop: 

van een ruime net getimmerde BEHUIZINGE staande en gelegen aan den straatweg en de Hoofdvaart te 

Smilde, met ruime goed aangelegde TUIN en kampje WEILAND, in gebruik bij den eigenaar, den heer C. 

HUBENET te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 DECEMBER 1866 
 
+ Smilde, 10 Dec. In de laatste raadsvergadering werd door B. en W. voorgesteld kinderen, die de 

dagschool bezoeken, vrij op de avondschool toe te laten, gedurende het winter halfjaar. De onderwijzers, 

die nu voor eigene rekening avondschool houden, zouden dan eene vergoeding uit de gemeentekas 

erlangen. Dit  voorstel is door den Raad verworpen. 

Op Maandag den 24 December 1866, des namiddags om 6 uur, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te 

Smilde zullen 

publiek worden geveild: 

1
e
. Ten verzoek der erfgenamen van wijlen GIRBE OETSES DE VRIES en echtgenoote: 

Een neringdoend WINKELHUIS en bijgelegen GROND, staande te Smilde, Sectie D no. 470 en 471, te 

zamen groot 8.40 Ellen, aan den straatweg nabij den heer FLEDDERUS. 

2
e
. Ten verzoek van GEERT DE BOER te Smilde: 

Een HUIS, ERF, en bijgelegen BOUW- en GROENGRONDEN te Smilde, Sectie G no., 714, 1448, 1449, 

1451, 1634 en 1635, te zamen groot 2 49 20 Ellen, aan de Molenwijk. 

     Jhr. Mr. A. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris 


