
blad 1866i 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 JUNIJ 1866 
 
+ Smilde, De commissie voor Christelijk  schoolonderwijs alhier, heeft het volgende drietal, ter 

vervulling der vacante betrekking van hoofdonderwijzer,  geformeerd: J. Bos, W.F. Bluggel en J. 

Mulder, respectievelijk onderwijzers te Koudum, Culemborg en te Veenendaal. 

VERKOOPING van Topgras en Klaver 

op Zaturdag, den 16 Junij a.s., des middags te 5 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van: 

1
e
. Mevr. de Wed. C.W.E. KIJMMELL, 1 bunder KLAVER op pl. 37 aan de Grietmanswijk; 2 bunders aan 

de Kijmmellswijk, en ruim 2 bunders TOPGRAS op de Kijmmellswijk; - 2
e
. den Heer H. VAN VEEN, een 

kamp KLAVER op de Jonkerswijk; - 3
e
 den heer E.R. HOMAN, 4 kampen KLAVER op de Grietmanswijk, 

pl. 22 en 24 en 1 kamp op ’t Noorden; - 4
e
. den Heer H.D. HOOGEVEEN, 3 kampen KLAVER, en 

TOPGRAS tusschen de Grietmans- en Jonkerswijk. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 JUNIJ 1866 
 
+ Smilde, 12 Junij. Heden middag meende de vrouw van B.T. (haar man was niet te huis), dat haar 

zesjarig naar school ging, doch vooraf was het zeker bij de vaart geweest, althans, men vond het daar 

drijvende en werd het er levenloos uitgehaald. 

Publieke verkoop 

op Zaturdag 16 Junij a.s., ’s middags 5 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van POPKE DATEMA 

cs. aldaar twee kampen KLAVER op de van Lierswijk te Smilde. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 JUNIJ 1866 
 

B. en W. der gemeente Smilde, 

maken bekend, 

Dat de Raad dier gemeente heeft besloten tot het doen eener 

Geldleening, groot f 900, 

tegen eene interest van 5 % ’s jaars, in twee aandeelen, ieder ad f 450,-, af te lossen in 1886 en 1887. 

Gadingmakenden worden verzocht hunnen aanbiedingen te doen ten kantore van den Gemeente-

ontvanger vóór de 15den der volgende maand Julij. 

Smilde, 14 Junij 1866       B. en W. voornoemd, 

        VAN RIESEN, Burgemeester 

        H. BAKKER, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 JUNIJ 1866 
 
+ Smilde, 16 Junij. Al wederom een kind verdronken. Gisteren achtermiddag komt het zoontje van H.B. 

uit school, moet over een draai om te huis te komen, valt er af en verdrinkt. Dit is het derde kind, dat in 

deze week hier is verdronken. 


