
blad 1863c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31 JANUARIJ 1863 
 
Op Dingsdag 3 Februarij, ’s avonds 6 uur, in het logement van J.H. WIND te Smilde, zullen publiek 

worden 
VERKOCHT: 

1
e
. Een Huis en daarbij behoorende Grond, aan de Westzijde der Hoofdvaart te Smilde, thans in 

gebruik bij den Heer POLAK. 
Een Huis en Erf aan de Evert Hendrikswijk te Smilde, drie kampen Lands ten Westen der Dr. 

Hoofdvaart te Smilde. 

2
e
. Een Behuizinge aan het Oranjekanaal, nabij het eerste Schut te Smilde, met de daarbij behoorende 

Gronden, groot ruim 1 Bunder, toebehoorende aan J.L. HENDRIKS. 
3

e
. Ten verzoeke van LEZER POLAK: 

Een kamp Groenland te Smilde, gelegen achter het huis van CORNELIS BOERS. 

4
e
. Ten verzoeke van J. WOLTMAN: 

Een Kamp Groenland, daarnaast gelegen.   A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

         Notaris 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Smilde, 

Maken bekend: 

dat BESTEK, TEEKENING en VOORWAARDEN van de vergrooting der School te HOOGERSMILDE, 

binnen deze gemeente, aan te besteden bij enkele inschrijving, van 3 tot 19 Februarij, dagelijks van 9 
tot 12 uur, ter SECRETARIE voor de belangstellenden ter lezing zullen liggen: 

dat de INSCHRIJVINGSBILJETTEN, behoorlijk gezegeld, uiterlijk den 19 dier maand franco aan den 

Burgemeester moeten zijn bezorgd, en duidelijk zullen moeten bevatten de aannemingssom, de 

namen en woonplaatsen van den inschrijvers en zijn borg, en den 20, ’s morgens elf ure, zullen 
worden geopend. 

Smilde, 30 Januarij 1863    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

        De Burgemeester, 
        VAN RIESEN 

        De Secretaris, 

        H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 FEBRUARIJ 1863 
 

Bekendmaking 

aan alle SCHIPPERS, de Drentsche Hoofdvaart bevarende, dat zij, die bij de aankomst van elke BRUG 

door aanroeping verlangen, dat deze tot doorlating hunner Vaartuigen de Brug wachters zullen 

opgetrokken of afgedraaid worden, moeten betalen, zoowel op- als afvarende, telkens 2 cents, 

aanvangende den 10den Februarij 1863.  

    De gezamenlijke BRUGWACHTERS op de Drentsche Hoofdvaart 

ATTENTIE! 

HEEREN GENEESKUNDIGEN in deze Provincie, gelieven ten spoedigste de door mij rondgezonden 
LIJSTEN, naar de opgegeven volgorde, te verzenden, met beleefd verzoek aan hen, die dezelve thans 

onder hunne berusting hebben, mij OPGAVE te doen van het reeds ingeschrevene. 

Smilde den 2 Februarij 1863        J. WIJCHGEL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 FEBRUARIJ 1863 
 
+ Smilde, 4 Febr. De zachte winter geeft den liefhebbers van vroegen tuinbouw gelegenheid eene 

vroege zaaijing der tuinzaden te beproeven. Zoodanige proef op kouden grond hier genomen, mag als 

tot zekere hoogte gelukt beschouwd worden. Bij den bakker J.S. KRAMER alhier zijn reeds boven den 

grond peulen, radijs en bitterkers, welke een ander den veertienden Januarij is gepoot geworden. 


