
blad 1866e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 MAART 1866 
 
++ Smilde, 22 Maart. In eene vorige hier gehoudene raadsvergadering is besloten om een nieuw 

gemeentehuis te doen bouwen en daarmede te beginnen met 1 Mei a.s. Naar wij vernemen, is in de 

gisteren gehoudene raadsvergadering dat voornemen weder ingetrokken; evenzoo werd in die vorige 

raadsvergadering ingetrokken een vroeger genomen besluit om eene nieuwe school en onderwijzers-

woning te doen bouwen!! 

Mede is ons verzekerd, dat de Burgemeester onzer gemeente zijn ontslag als lid van den Raad  heeft 

genomen, zoodat wij spoedig eene nieuwe verkiezing voor een raadslid in Z.Ed. plaats kunnen tegemoet 

zien. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31 MAART 1866 
 
+ Smilde, 28 Maart. De bok, waarvan in een der voorgaande nos. dezer Courant is melding gemaakt, en, 

die sedert den 15 dezer logé van den heer F. van den Bosch te Appelscha is geweest, kwam heden morgen 

onder geleide van den eigenaar, den jongenheer W., de gemeente Smilde weer binnen. Noch boeten noch 

logies behoefde er betaald te worden, zoodat alleen een 10daagsch gemis was te betreuren. 

+ 29 Maart. Heden achtermiddag zou de persoon H.J.L. wat heide snijden. Terwijl hij hiermede bezig was,  

wordt hij door een adder aan den regter kleinen vinger gestoken. Dadelijk steekt hij den vinger in den 

mond, misschien met het doel om het venijn er uit te zuigen, met dat ongelukkige gevolg, dat de tong en 

lippen zoodanig opzwellen, dat hem de spraak geheel en al wordt benomen. Zoo spoedig mogelijk wordt 

geneeskundige hulp ingeroepen. Ofschoon hij verbazend veel pijn heeft uitgestaan, schijnt hij, volgens 

verklaring van den geneesheer, buiten gevaar te zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 APRIL 1866 
 
+ Smilde, 7 April. Heden nacht heeft  men  bij den heer Herfkens, naar men verneemt, gestolen twee 

gouden en twee zilveren horologiën. Gelukkig dat  de heer H. ontwaakt, ten gevolge waarvan de dief het 

hazepad koos, anders zou ’t er zeker niet bij gebleven zijn. ’t Is te hopen, dat de pogingen onzer ijverige 

politie met goed gevolg mogen worden beloond en de dader worde gevat, om dan naar verdienste te 

worden gestraft. 

 

+ Naar men verneemt, hebben twee huisgezinnen uit deze gemeente het voornemen, dit voorjaar naar 

Noord-Amerika te vertrekken. 

 Tegen primo MEI verlangt men een tweede  

Boerenknecht. 

Brieven franco of in persoon. Adres den Landbouwer H. HERFKENS, Fz. 

 Hofstede Tjoemtoeloeit, Hooger-Smilde. 

NIEUWE VEENHOOP. SMILDE. 

Op Woensdag 25 April , ’s avonds te 7 uur, zal, ten huize van R. BERKENBOSCH te Smilde, in de Nieuwe 

Veenhoop, publiek worden verhuurd: 

Het van ouds bekende goed beklante LOGEMENT DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, uitmuntend gelegen 

aan den Straatweg en Hoofdvaart te Smilde, waar dagelijksch de Diligences en Trekschuiten aanleggen, en 

waarin een Locaal tot GEMEENTHUIS wordt verhuurd, - alles op voordeelige voorwaarden en om 1
e
 Mei of 

1
e
 Junij e.k. te worden aanvaard. – Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

 


