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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 OCTOBER 1881 
 

ONDERWIJS – SMILDE. 

Er worden twee ONDERWIJZERS of ONDERWIJZERESSEN gevraagd en wel één aan de school te 

Kloosterveen een één aan die te Hoogersmilde. Indiensttreding op 1 Januarij 1882.  

Jaarwedde f 500.- De stukken (adres op zegel) worden ingewacht bij den Burgemeester van Smilde 

vóór 15 November 1881. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 OCTOBER 1881 
 
Smilde, 21 Oct. De heer J. Koch, onderwijzer aan de school te Kloosterveen, is als zoodanig 

benoemd te Blankenham. 

Te huur te Smilde 

eene zeer neringdoende Winkelbehuizinge, tevens ingerigt voor Bakkerij, met grooten Tuin, 

thans bewoond door koopman I.L. VAN ESSO. Aanvaarding 1 Mei 1882. 

Te bevragen bij de eigenares Wed. PIETER ZWIERS te Smilde. 

TE HUUR OF TE KOOP, 

aan de Vaart te Smilde: 

Eene soliede Behuizinge 

met TUIN enz., laatst bewoond door Dr. B.D.T. HUIJSMAN. Informatiën bij 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 OCTOBER 1881 
 

 

SMILDE. 

Verkoop van Sterken Drank. 

Het GEMEENTEBESTUUR van Smilde brengt ter algemeene kennis: 

1. dat allen, die op 1 Nov. 1881 Sterken Drank in het klein verkoopen en daarmede nà 1 Mei 1882 

wenschen voort te gaan, zich vóór 1 Januarij 1882 bij geregeld verzoekschrift tot Burgemeester en 

Wethouders moeten wenden; 

2. dat die verzoekschriften moeten bevatten: 

a. eene naauwkeurige opgaven van de localiteiten waarin men sterken drank wenscht te verkoopen; 

b. de juiste namen, voornamen, ambten, beroepen en bedrijven, zoowel van den verzoeker als van 

zijne huisgenooten boven den leeftijd van zestien jaren; 

c. de opgave, of het bedrijf dagelijks zal worden uitgeoefend, dan wel of van Zaturdagavonds te zes 

tot Maandagochtends te zes uur niet zal worden getapt; 

d. het debiet van sterken drank gedurende de laatste twaalf maanden. 

Smilde, Oct. 1881.       BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Aanbesteding 

van ’t maken van een nieuw DRAAIVONDER 

met bijlevering van alle benoodigde materialen, over de Drentsche Hoofdvaart bij ’t Oranjekanaal. 

De inschrijvingsbilletten moeten geleverd worden vóór of op den 8sten Nov. e.k. Bestek en 

teekening liggen ter inzage bij den aanbesteder A. SPIER te Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 OCTOBER 1881 
 
Smilde 26, Oct. Gistermiddag viel iemand van de stoomboot in de Drentsche Hoofdvaart. Hij werd 

niet van met moeite gered. 

Een dochtertje van den timmerman J.B. geraakte gister onder een wagen. Het ongeval, dat zich 

vreeselijk liet aanzien, liep boven verwachting gunstig af, daar het kind geene beduidende 

kwetsuren heeft opgedaan. 

 


