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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 MAART 1879 
 
Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene dochter HERIEJETTE POLAK, geliefde echtgenoot van  

JOZEF BLOEMENDAL. 

Smilde, 18 maart 1879. 

 

 

 

 

 

Smilde. 

Op Dingsdag 1 April 1879, 

des avonds te 7 uur, zal te Assen, ten huize van de Wed. KUIPERS, publiek bij palmslag worden 

geveild: 

HET BUITENVERBLIJF 

Rijbrugh 

aangenaam gelegen te Smilde, met TUIN en WANDELINGEN, groot in ’t geheel ruim 2½ hectare, op 

een uur afstand van Assen. 

Het HUIS bij afbraak ingezet op  … f 2261,- 

De GROND, in perceelen, op . ……..– 2411,- 

Bij de laatste veiling zullen er voegingen plaats hebben. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 MAART 1879 
 
Smilde, 21 Maart. De persoon van R. Kamping, die vóór ongeveer drie jaren (wegens 

brandstichting) tot 8 jaren tuchthuisstraf werd veroordeeld, is reeds nu ontslagen en hier weder 

aangekomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 MAART 1879 
 
Veeneschut te Hoogersmilde, 23 Maart. Heden overleed, in den ouderdom van bijna 65 jaar, mijn 

hartelijk geliefde echtgenoote TRIJNTJE BARELDS. 

H. PASTOOR en kinderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 MAART 1879 
 

Geldleening – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat door den Raad dier gemeente is 

besloten om tot dekking der kosten voor den bouw eener nieuwe school te Hooger-Smilde ten laste 

der gemeente eene GELDLEENING te sluiten van hoogstens f 125000, waarvoor de inschrijving op 

heden ten kantore van den Gemeente-Ontvanger is opengesteld. 

Zij brengen tevens ter openbare kennis de volgende bepalingen van het plan van geldleening: 

1. In de geldleening zal kunnen worden ingeschreven in ronde sommen van honderd gulden, doch tot 

geen minder bedrag dan van vijf honderd gulden. 

2.  De rente van hoogstens vijf percent zal verschijnen en eischbaar zijn op den 31sten December 

van elk jaar en voor het eerst worden uitbetaald op den 31sten December 1879. 

3. De aflossing zal in twee gedeelten plaats hebben, te weten: 

a. het eerste gedeelte, ten bedrage van ongeveer de helft, uiterlijk ééne maand nà ontvangst der 

Rijks- en Provinciale subsidiën, en 

b. het overblijvende in jaarlijksche termijnen van minstens f 500, te beginnen niet later dan met den 

31sten December 1900 en drie. 

4. Inschrijvingen tegen de laagste rente worden in de allereerste plaats aangenomen. 

5. De storting van het bedrag der inschrijvingen zal plaats hebben ten kantore van den Gemeente-

Ontvanger binnen acht dagen nà de kennisgeving van Burgemeester en Wethouders, tegen overgifte 

van obligatie. 

6. De obligatiën worden afgegeven op naam of in blanco, ter keuze van den inschrijver. 

Smilde, 25 Maart 1879.    Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

W.J. BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 


