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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 OCTOBER 1885 

Boeldag – Smilde. 

Op Maandag 12 Oct. 1885, 

des morgens te 10 uur, ten woonhuize en ten verzoeke van den Heer HENDRIK ALBERTS MULDER te 

Boven-Smilde, publieke verkoop van: 

HUISMEUBELEN, 

als: STOELEN, TAFEL, KOOK- en KOLOM-KACHELS, GLAS- en AARDEWERK en verder Huisraad; 

BOERENWAGEN, KORRE-BAK met Opzet, WIPKAR, KRUIKAR, PLOEG, EEGDE, AARDAPPELZEEF met 

3 IJzeren Roosters, KOORNWAAIER, een KOOKPOT groot 60 liter, een KOOKPOT groot 95 liter, en 

verder Boergereedschappen en Karn- en Melkgereedschappen; 

Een Paard, eene Koe, drie Varkens en een Friesch Schaap; eene partij HOOI, HAVERSTROO en 

MEST, en 

Twee perceelen in hokken staande PAARDEBOONEN en een kamp SPURRIE, op Land bij het Huis.  

        Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
Smilde, 3 Oct. Op de vergadering van stembevoegde ingelanden van het waterschap de Molenwijk 

werden tot het kiezen van 2 leden van het bestuur 89 stemmen uitgebracht; daarvan bekwamen de 

heer J. Homan Kijmmell 79 stemmen en de heer J.W. de Vries 61 stemmen, die tot bestuurs-leden 

zijn gekozen, de laatste in de plaats van den heer H.A. Venekamp, die bedankt had. De heer C.H. de 

Jonge bekwam 30 stemmen. 
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DINSDAG 6 OCTOBER 1885 
 
Hoogersmilde, 5 Oct. Van hier zijn de landbouwer O. en een deel van zijn gezin met stillen trom 

naar Amerika vertrokken. Naar men verzekert zijn schulden genoeg achter gelaten. 

SMILDE. 

HERHALINGS-ONDERWIJS. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen de belanghebbenden in herinnering, dat van 

af 15 October 1885 tot 31 Maart 1886 op de vier openbare Scholen gelegenheid zal worden 

gegeven tot het genieten van herhalings-onderwijs. 

tot het bekomen van inlichtingen gelieve men zich wenden tot de hoofden der Scholen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris 

SMILDE. 

Schouw over de Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de 

laatste week van de maand October 1885. 

Ter voorkoming van vervolging worden de onderhoudplichtigen dringend aangemaand, om de 

bestaande gebreken vóór of uiterlijk op den 24sten dezer maand te herstellen. 

Bij deze Schouw zal tevens nauwkeurig worden echt gegeven of de boomen, staande langs de Wegen 

en Voetpaden, behoorlijk zijn opgesnoeid.  BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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ZATERDAG 10 OCTOBER 1885 
 
Smilde, 9 Oct. De heer A.H. Sol alhier verloor Woensdag op de jacht zijn zakboekje. Gisteren eerst 

bemerkte hij ’t gemis; hij zond toen zijn hond in een boschje, dat hij had afgejaagd en weldra kwam 

het dier met het verlorene bij zijnen meester terug. 


