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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 JAN. 1874 
 
+ Smilde, 4 Jan. Gepasseerden nacht zijn hier bij de societeitshouder A.H.S. acht groote ruiten 

verbrijzeld. S., die met zijne ouders en zijne zuster reeds te bed lag, hoorde de glazen rammelen en 

begaf zich  terstond met hen naar buiten, doch het mogt hun niet gelukken de daders,die wegvlugtten, 

te herkennen. Naar men echter verneemt zijn onze veldwachters Klaasen en Hogenberk, die dadelijk 

onderzoek gedaan hebben, de daders op ’t spoor. Wij hopen dat zij de bedrijvers dezer zoo 

laaghartige daad zullen kunnen aanwijzen, opdat deze hunne welverdiende straf niet ontgaan. 

+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 5 Jan. Tengevolge het bedanken van den heer C.H. de Jonge, 

onlangs tot kerkvoogd benoemd, had er heden wederom eene stemming plaats. Met algemeene 

stemmen, 66, is verkozen de heer J.J. de Vries. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 JAN. 1874 
 
+ Smilde, 9 Jan. In de heden alhier gehouden raadsvergadering is aan jhr. J. van Beijma, secretaris 

dezer gemeente, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn betrekking verleend, in te gaan met 17 Jan. 

e.k. Hij nam in die vergadering met een kort woord hartelijk afscheid van de Raad. Naar men 

verneemt zal genoemde jhr. van Beijma den 19den dezer te Zuidwolde als burgemeester dier 

gemeente worden geïnstalleerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 JAN. 1874 
 

Hulponderwijzers! 

Te Smilde worden gevraagd 

3 Hulponderwijzers, 

Jaarwedde VIJFHONDERD GULDEN. 

Inzending der sollicitatiestukken vóór 25 Januarij e.k. aan 

Burgemeester en Weth. van Smilde, 

EBBINGE, Burgemeester. 

VAN BEIJMA, Secretaris. 

Smilde. 

Veen - Hout. 

Op Woensdag 21 Januarij 1874, 

’s avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde: 

1
e
. Gewone jaarlijksche verkoop van onderscheidene putten 

BOVENVEEN 

op de Grietmanswijk, op de van Lierswijk en op de Molenwijk, toebehoorende aan de Erven van 

wijlen den Heer C.W.E. KIJMMELL. 

Aanwijzing te bekomen bij den Veenbaas JOCHEM DIJKSTRA. 

2
e
. Verkoop van een kamp 

ELZENBOSCH 

op de Molenwijk. aanwijzing door J. DIJKSTRA genoemd. 

3
e
. Verkoop van een onderscheidene perceelen uitmuntend 

Week- en Schilhout, 

staande op het Noorden, bij het Schapehok en te Hijkersmilde achter het huis ENGELAND, ten 

verzoeke van Mevrouw de Weduwe TONCKENS te Westervelde. Aanwijzing wordt gedaan door 

GEERT DEKKER op het Schapehok. 

Notaris: mr. H. VAN LIER. 

 


