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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 DECEMBER 1869 
 
- Betreurde men het dat zich in dezer gemeente geen jagtopziener bevond, thans hebben onze steeds 

met ijver bezielde veldwachter G. Klaasen en H. Kalbfleisch getoond, dat men daarover geen 

leedwezen behoeft te gevoelen, want in slechts zes dagen hebben zij vier jagtovertredingen met 

wildstrikken kunnen constateren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 DECEMBER 1869 
 

VERHURING. - SMILDE. 

Op Donderdag den 16 December 1869, ’s avonds te 7 uur, zullen , ten huize van J.K. HOMAN in DE 

NIEUWE VEENHOOP te Smilde, publiek worden verhuurd: 

1
e
. P.m. 25 bunder Veen, in het Eekhoutsblok, om te beboekweiten. 

2
e
. 8 Arbeiderswoningen, op de Halerhoogte te Smilde, alles ten verzoek van den Heer P.J.L. 

EEKHOUT te Smilde. 

Aanwijzing te bekomen bij den eigenaar. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

SMILDE. 

Op Vrijdag den 17 December 1869, ’s avonds te 7 uur, zal, ten huize van J. WIND in DE OUDE 

VEENHOOP te Smilde, publiek worden geveild: 

Eene Behuizinge met annexe  nieuwe Schuur, benevens 2 kampen uitmuntend Groenland en 1 beste 

Bouwkamp, op plaats 15 en 16, aan de Evert-Hendrikswijk, 2
de

 Blok N.-W.zijde der Hoofdvaart te 

Smilde, ten verzoek van W. NUIS, aldaar. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 DECEMBER 1869 
 

+ Smilde,, 9 Dec. ’t Kost moeite, om den Israëlitische kerkeraad alhier weer voltallig te krijgen. Bij 

herhaling bedanken de gekozenen, ’t welk echter niet schadelijk is voor de fondsen, dewijl ieder 

bedankje gepaard gaat met een boete van f 10. 

Het hoofdmotief van dit herhaald bedanken wordt gezocht in de manier van handelen van ’t grootste 

deel der kerkeraad. 

- 11 Dec. Heden heeft het bestuur van ’t Veenschap de “Zeven blokken” alhier tot zijn secretaris, in 

plaats van den heer D.A. Hamerster Dijkstra, die als zoodanig heeft bedankt, benoemd den heer Mr. 

S.A. Hulst, advocaat te Assen. 

- De op menige plaats heerschende tongblaar is ook hier onder het vee van den landbouwer H. 

Drenthen uitgebroken. 

Maandag den 20 December 1869, des voormiddags 11 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van 

WILLEM WOLTERS aan de Grietmansbrug te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

HUISMEUBELEN, als KABINET, LESSENAAR, HOEKBUFFET, TAFELS, STOELEN, SPIEGEL en 

SCHILDERIJEN, eene partij MEST, enz. 

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

Notaris 

Loopvarkens. - Smilde. 

Op Vrijdag den 17 December 1869, ’s middags te 12 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, 

publieke verkoop van: 

P.m. 50 Loopvarkens, ten verzoeke van H.G. VAN DIJK te Zwolle. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 


