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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 MEI 1866 
 
 De COMMISSARIS DES KONINGS in de Provincie Drenthe, 

Brengt hiermede ter kennis van de belanghebbenden, dat wegens het vervangen van de brug over de 

WITTEWIJK in den Rijksweg te Smilde door eene nieuwe draaibrug, genoemde wijk van en met den 14 

Mei e.k. tot nadere aankondiging voor de SCHEEPVAART zal zijn AFGESLOTEN. 

Assen den 21 April 1866    De Commissaris des Konings voornoemd, 

       DE VOS VAN STEENWIJK. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 7 Mei 

Ten gevolge van het verbod der veemarkten, is er voor veehouders en handelaren eene groote 

moeijelijkheid ontstaan. 

Dat bezwaar kan echter eenigermate worden uit de weg geruimd, indien veehouders en handelaren 

wederkeerig met elkander zoeken in betrekking te komen. 

Tot dat einde is er door den heer L. Polak alhier besloten, bij den logementhouder J.H. Wind eene lijst te 

deponeren, waarop ieder, die genegen is vee te verkoopen, zijne naam kan plaatsen, met vermelding van 

het door hem te verkoopen vee, waardoor alsdan de kooper in staat wordt gesteld, te kunnen weten, waar 

het vee te vinden is. 

Wij hopen dan ook zeer, in het belang van den veehandel, dat zulks algemeene medewerking moge 

vinden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 MEI 1866 
 

Groote Boeldag te SMILDE 

Op  Woensdag den 16 Mei 1866, ’s morgens te 10 uur, in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, publieke 

verkooping van een completen, goedgeconserveerden INBOEDEL, bevattende onderscheidene zoo 

MAHONIJHOUTEN als EIKENHOUTEN MEUBELEN, als: 

Kabinetten, Chiffonnières, Commodes, Secretaires, Tafels, Stoelen, ijzeren en andere Ledikanten; voorts 

Spiegels, Schilderijen, oud Porcelein, Glas- en Aardewerk, vijf Bedden met toebehooren, KEUKEN- en 

BOERENGEREEDSCHAPPEN, BAROUCHETTE en andere WAGENS, een PAARD en ’t geen verder te 

voorschijn zal worden gebragt. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 MEI 1866 
 

VERGADERING VAN DE KIESVEREENIGING 

de Eendragt  TE SMILDE, 

op Maandag 14 mei a.s., des avonds ten 7 ure, bij J.H. WIND, tot het kiezen van een LID VAN BESTUUR 

en van een CANDIDAAT voor den GEMEENTERAAD. 

        M.A. HOOGERBRUGGE, Pres. 

        Cs. HUBENET, Sec. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 MEI 1866 
 
Heden overleed, tot diepe droefheid van ons allen, onze innig geliefde oudste Dochter JANTJE, in den 

ouderdom van 25 jaren en ruim 7 maanden. 

Smilde den 12 Mei 1866      Mede namens mijner kinderen 

         G. TEN OEVER, 

         G.H. ROEMER 

Algemeene kennisgeving 


