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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 MEI 1864 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

 Mijnheer de Redacteur! 

Met groote blijdschap hebben wij heden vernomen, dat aan den heer L. Polak alhier vergunning is 

verleend, om eene draaibrug te leggen over de Hoofdvaart, in plaats van de zoogenaamde 
Pieterfijendraai, en wel voor gezamenlijke rekening van de aangelande eigenaren. 

Mag dit tot een voorbeeld strekken voor de andere eigenaren, dan zou onze gemeente spoedig meer 

voorzien zijn van bruggen en draaijen, en de communicatie voor het publiek zeer zijn vergemakkelijkt, 
waaraan onze gemeente reeds zoolang behoefte heeft gehad. 

 Met de opname van deze regels, zult gij zeer verpligten 

        eenige bestendige lezers 

Smilde den 19 Mei 1864 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 MEI 1864 
 

OPROEPING 
van Schuldeisersch. 

De, zoo bekende als onbekende, Schuldeisersch (bevoorrregte, pand- of hypotheek hebbende daaronder 
begrepen) in het Faillissement van ISAAC ARONS VAN DAM te Smilde, worden bij dezen opgeroepen, 

om, in persoon of bij gemagtigden, te verschijnen in de gewone gehoorzaal der Arrondissements-

Regtbank te Assen, op DINGSDAG den een en dertigsten Mei aanstaande, des voordemiddags te twaalf 
ure, ten einde alsdan hunne SCHULDVORDERINGEN ter verificatie aan te bieden. 

         De Curator in ’t Faillissement, 

         MR. G.W.A. VAN DER WIJCK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 MEI 1864 
 
+ Smilde, 27 Mei. De schoolkinderen dezer gemeente werden gister aangenaam verrast, doordien ieder 

hunner een boekje ten geschenke werd gegeven. Elk der vier hoofdonderwijzers had van mejufvrouw de 
wed. G. van der Flier, geb. Vennik, 200 exemplaren ontvangen, om die aan de schoolgaande kinderen 

uit te reiken, en de overblijvenden te bewaren voor die leerlingen welke hier alleen des winters de 

scholen bezoeken. De edelmoedige geefster heeft door dit haar doen zeer velen blijde gemaakt. We 

zegen er haar dank voor! 

A. TELDER, jr., 

Mr. Smid te Smilde, vraagt, om dadelijk in dienst te treden, twee SMIDSKNECHTEN hun werk geheel of 

ten deele verstaande. Brieven franco. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 MEI 1864 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Regtzinnige Kiezers in Drenthe. 
Ook wij worden binnen weinige dagen naar de stembus geroepen. Op ons ligt de dure verpligting onze 

stem uit te brengen op eenen man die God vreest en den Koning eert, en boven dat met bekwaamheden 

toegerust is welke in een volksvertegenwoordiger worden vereischt. 
Deinst voor niets terug, volg de stem van uw geweten en laat ons gezamenlijk onze stem uitbrengen op 

 Baron van Wassenaer tot Catwijck. 

        Een regtzinnige Kiezer te Smilde 


