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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 SEPTEMBER 1861 
 
+ Smilde, 7 Sept. De candidaat Thijssen, door de Chr. afg. gemeente alhier beroepen, ook door die 

te Velp verkozen, heeft voor Smilde bedankt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 SEPTEMBER 1861 
 

EENE SMEDERIJ 

TE KOOP of TE HUUR, gelegen bij de Scheepstimmerwerf van K. FERNHOUT te Smilde, welk beroep 

daar lange jaren met het beste gevolg is uitgeoefend, zoowel voor scheeps- als burgerwerk. Te 

bevragen bij H. HULST te Smilde. Te aanvaarden 1
ste

 mei 1862. Brieven franco. 

Bekendmaking 
Bij H. HULSEBOSCH te Hooger- of Oude Smilde, is eene hem onbekende zwartbonte PINKVAARS, 

oud om de anderhalf jaar, komen aanloopen. 

De eigenaar gelieve ze tegen billijke schadeloosstelling en betaling van de kosten dezer, af te halen. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Vrijdag den 20 September a.s., des voormiddags te 11 

uur, ten huize en ten verzoeke van ALBERT ROELOFS BOS, landbouwer te Hoogersmilde, in het 

openbaar verkoopen: 

Zeventig korven beste Bijën, van 20 tot 60 pond zwaar. 
- 

Genoemde Notaris zal op Zaturdag den 21 September e.k., des namiddags te 3 uur,  ter na te melden 

plaats, ten verzoeke van den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde c.s. in het openbaar verkoopen: 
Drie bunders beste roode en witte Aardappelen, op stam staande op het Koeland te Smilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 SEPTEMBER 1861 
 
+ Smilde, 13 Sept. Gisteren heeft te Appelscha de jaarlijksche verkooping van veenboekweit plaats 

gehad. Van ’t eene gedeelte heeft de een vierde opgebragt f  2347 en van ’t ander gedeelte de een 

vijfde f 3162, zoodat men kan rekenen, dat al de boekweit, staande op het veld, eene waarde heeft 

van f 25.198, zegge: vijf en twintig duizend een honderd acht en negentig gulden; een aanmerkelijk 

verschil bij ’t voorgaande jaar, toen de geheele som f 13.707 bedroeg. 

+ 16 Sept. Van vele kanten zijn berigten gegeven, dat de boomvruchten dit jaar zoo weinig 

opleveren. Bedroevend is het derhalve dat men dat weinige, ’t welk men nog heeft, zich ziet 
ontroven, zoals gepasseerden nacht hier heeft plaats gehad.  Naar we hopen, is een der daders in de 

handen der politie gevallen en zal zeker de verdiende straf niet ontgaan. 

Smilde, 15 Sept. Heden middag had het zoontje van den kleermaker W. het ongeluk in de vaart te 

vallen en zoude gewis verdronken zijn, indien niet de heer S. ware toegeschoten en het reeds 
zinkend knaapje had gered. Ongelooflijk is de zorgeloosheid waarmede sommige ouders hunne 

kinderen bij het water laten loopen en spelen, niet bedenkende, dat ’t pandje ’t welk al spelende in 

het water zijn leven verloor, met geen tranen van berouw en smart is terug te krijgen. 


