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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4  DECEMBER 1876 
 

SMILDE. 

Op Zaturdag 9 December e.k., 

om elf uur, verkoop van 

60 Varkens, 

voor H. MOES, ten huize van J. WIND te Smilde. 

Westerbork, 30 Nov. 1876.       Mr. J.T. KIJMMELL, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 DECEMBER 1876 
 
Smilde, 1 Dec. Gisteravond hield ons “Plaatselijk Nut” eene gewoone vergadering. Als nieuwe 

leden werden aangenomen de heer J. Lasscher als gewoon en de heer J. Dijk Fledderus als 

buitengewoon lid.  

In plaats van den heer M. Reijerkerk, die voor de benoeming tot lid van ’t bestuur heeft bedankt, 

werd als zoodanig benoemd de heer H. Ebbinge. 

Tot commissaris voor de spaarbank werd verkozen de heer G.G. Meijeringh. 

Tot leden der commissie, volgens art. 14 van het reglement op de spaarbank, belast met het nazien, 

jaarlijks , van de kas en de boeken van commissarissen der spaarbank, werden gekozen de heeren S. 

Kooger, G.B. Staal en J.H. Wind. 

De vereeniging, den 3 Dec. 1875 opgerigt met 59 leden, telt thans 68. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 DECEMBER 1876 
 
Smilde, 4 Dec. Hedenmorgen stortte eensklaps de voorgevel in van een huis te Hoogersmilde en 

bewoond wordende door J. Reinders, terwijl zijne moeder, die bij hem gehuisvest is, voor het 

glasraam zat. Ofschoon hier geene ernstige ongelukken te betreuren zijn (genoemde vrouw kreeg 

eenige wonden aan het hoofd, die bloedstorting ten gevolge hadden), meenen wij het toch onder de 

aandacht van het gemeentebestuur te moeten brengen, omdat hier wel meer vervallene woningen aan 

menschen tot verblijf dienen, waarin de bewoners niet veilig zijn en die beter tot stalling voor 

beesten konden dienen, opdat de spreuk niet bewaarheid worde: “dat men de put wil dempen als het 

kalf verdronken is.”  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 DECEMBER 1876 
 

Smilde. 

Op Donderdag 21 December e.k., 

des voormiddags 10 uur, zullen, ten verzoeke van de Erven JAN HOFMAN, aan de Boerenplaats te 

Oude Smilde, publiek worden verkocht: 

Circa 250 Eikenboomen, 

waaronder zwaar Hout, geschikt voor de Scheepstimmerwerf en om te schellen, een groote partij 

EIKEN 

Schelhout en Weekhout, 

POPULIEREN en BERKEN, geschikt voor Klomphout, een partij ESSCHEN, LINDEBOOMEN enz. enz. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

Smilde. 

Op Donderdag 21 December e.k., 

des avonds 6 uur, zullen in ‘t Logement van den Heer WIND te Smilde, ten verzoeke van den Heer 

Mr. J. OOSTING te Assen, publiek worden verkocht: 

2 PERCEELEN of KAMPEN Weekhout, 

in het 4
de

 Blok, op Plaatsnummer 21 te Smilde. 

Informatiën bij den Veenbaas JOCHEM DIJKSTRA te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


