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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 APRIL 1864 
 

Smilde. 

De Notaris TELLEGEN, zal, op Woensdag den 27 April aanstaande, ’s morgens ter elf ure, voor de 

Behuizing van de gefailleerden Koopman ISAAC ARONS VAN DAM te Smilde, publiek tegen contante 

betaling verkoopen: 
Onderscheidene ROERENDE GOEDEREN, waaronder SECRETAIRE, KOOKKAGCHEL BEDDEN, enz., tot 

den failliete BOEDEL behoorende, een en andere en verzoeke van den ondergeteekende, Curator in ’t 

Faillissement, die bij dezen allen, welke iets aan den boedel schuldig zijn, uitnoodigt, zulks op dien 

dag te betalen. 

        Mr. G.W.A. VAN DER WIJCK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 APRIL 1864 
 

Ouders en Voogden! 

TE SMILDE 
bestaat gelegenheid voor een JONGELING tot INWONING, KOST, BEWASSING  en geheel HUISELIJK 

VERKEER, des verkiezende tevens tot opleiding in eenige administratie. 

Ook kan er voor betrekkelijk weinig schoolgeld ONDERWIJS in de MODERNE TALEN verkregen 
worden. 

Adres, franco brieven, bij L.F. MULDERS, Gemeente-Ontvanger te Smilde 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 APRIL 1864 
 
+ Smilde, 28 April. Op de hier gisteren gehoudene voorjaarsmarkt was ’t getal aangevoerde runderen 

niet groot; dat der schapen en geiten vrij veel, maar dat der varkens zeer veel. De handel in koeijen en 

jongbeesten was ook niet willig, schapen en geiten gingen tamelijk vlug van de hand, en varkens 

werden, vooral in ’t eerst van de markt, zeer willig en tot goede prijzen verkocht. 

De Notaris VAN LIER te Assen, zal, op Dingsdag, 3den mei, ten huize van R. BERKENBOSCH te 

Smilde, van ’s morgens 11 tot ’s middags 4 uur, 

zitting houden 

tot den ontvangst van alle restante en verschenene BOEKWEITENVEEN-HUREN, KOOP- en 

MIJNPENNINGEN.        Mr. H. VAN LIER 

Boeren-boelgoed, 

op Maandag den 9 Mei a.s., des voormiddags te 9 uur, ten huize en ten verzoeke van JENE MS. 
OOSTERGA en kinderen, bij de Leembrug, te Smilde, van: 

2 beste PAARDEN, - 7 KOEIJEN, - 4 SCHAPEN, - 1 KARWAGEN en 2 OPEN DITO, - BOEREN-, BOUW- en 

MELKGEREEDSCHAPPEN, - voorts: HUISMEUBELEN, als KABINET, KLOK, TAFELS , STOELEN en 
hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 MEI 1864 
 
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwd-kinderen, mijne geliefde 

echtegenoot EVA KATRINA SMIT, in den ouderdom van bijna 61 jaren, na eene gelukkige 
echtvereeniging van 39 jaren. 

Smilde, 3 Mei 1864          K. POT 

 


