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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 NOVEMBER 1862 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Donderdag den 20 November a.s., des namiddags te 3 

uur, ten huize van E. HUIZING bij de Leembrug aldaar, in het openbaar verkoopen: 

50 groote en kleine 

VARKENS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 NOVEMBER 1862 
 
De COMMISSIE te Smilde, bij Resolutie van H.H. Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 2 April 1862 

no. 10, benoemd tot het ONTWERPEN van een REGLEMENT voor de 

VEENSCHAP KLOOSTERVEEN 

(Gemeente Smilde), maakt door dezen bekend: 

Dat gemeld REGLEMENT van af heden en gedurende eene maand ten GEMEENTEHUIZE te Smilde zal 
voorliggen, ten einde de belanghebbenden in staat te stellen, hunne bedenkingen, zoo zij die hebben, 

bij gemelde Commissie schriftelijk gedurende dien tijd te kunnen indienen. 

Smilde den 20 Novbr. 1862      Namens de Commissie id., 

         C.W.E. KIJMMELL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 NOVEMBER 1862 
 
+ Smilde, 24 Nov. Met genoegen kunnen we van hier berichten, dat hier wederom een zanggezelschap 

is opgerigt, dat bereids een groot twintigtal leden telt. Te oordeelen naar de leiding, waaronder het 

staat en de leden waaruit het bestaat, verwachten we er iets goeds van. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 NOVEMBER 1862 
 
+ Smilde, 27 Nov. De persoon B., verwersknecht alhier, die, naar men zegt, in verschillende winkels 

onderscheidene goederen, op naam van anderen moet hebben genomen, is heden door onze 

veldwachters gearresteerd en gevankelijk naar Assen gevoerd. 

BOVENVEEN TE SMILDE, 

De Heer P.J.L. EEKHOUT te Assen, is voornemens, op Dingsdag den 16 December 1862, des avonds te 

7 uur, in de zaal van J.D. SCHUT te Assen, publiek te veilen en, bij voldoend bod, op dien avond finaal 

te verkoopen: 
Eenige perceelen BOVENVEEN, zonder ONDERGROND, gelegen op Eekhoutsblok, ten Zuidoosten van 

de Hoofddwarswijk te Smilde, zooals de perceelen op het terrein zijn uitgebakend of kenbaar gemaakt, 

De Verkoopboekjes zullen in tijds worden uit gegeven.  
         Notaris H.H. VAN LIER 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 6 December a.s., des namiddags te 2 uur, 

ten huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, in het openbaar verkoopen: 

50 magere 

LOOPVARKENS 


