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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 APRIL 1865 
 
+ Smilde, 27 April. Op onze voorjaarsmarkt, gisteren gehouden, was zeer veel vee aangevoerd, vooral 

varkens, waarin de handel ook zeer levendig was niet alleen, maar die ook voor hooge prijzen werden 

verkocht. De handel in schapen was ook tamelijk vlug en voor de beste werden ook goede prijzen 

bedongen, evenzoo geiten. Koeijen waren minder geanimeerd; evenwel gingen de beste en van pas zijnde 

tegen goede prijzen van de hand. De hier heerschende pokken waren misschien de oorzaak, dat er minder 

pleiziervolk was en gebrek aan dubbeltjes misschien de grootste. 

EENIGE KIEZERS 

vestigen de aandacht hunne medekiezers oor de PROVINCIALE STATEN bij de aanstaande verkiezing op de 

Heeren: 

P.J.L. EEKHOUT en 

M.A. HOOGERBRUGGE, beide te Smilde, 

en W. TIMMER te Beilen. 

ER WORDT GEVRAAGD 

EEN BAKKERSKNECHT, 

zijn werk grondig verstaande, om dadelijk in dienst te treden bij D. TISSING, Bakker te Smilde. 

Smilde, 28 April 1865 

DOOR VERTREK NAAR ELDERS 

worden diegenen, die iets te VORDEREN hebben van – of VERSCHULDIGD zijn aan den ondergeteekende, 

verzocht zich aan te melden te diens huize te Smilde. 

   De Controleur van de Directe Belastingen en van het Kadaster in Drenthe 

         H. VAN DER BURG 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 MEI 1865 
 
+ Smilde, 2 Mei. Met genoegen kunnen we berigten, dat men ijverig bezig is met het plaatsen van de 

stoommachine tot bereiding van machinale turf. Met de machine, door een paard gedreven, heeft men dit 

voorjaar reeds eene aanzienlijke partij turf bereid. Turf, voor 10 à 11 dagen vervaardigd, staat reeds in de 

bult. Wanneer men eens overtuigd zal zijn van al de voordeelen, welke de machinale turf oplevert, dan zal 

men er niet meer tegen ingenomen zijn. Ook heeft men ons eene sierlijke kaars in Duitschland  in ’t veen 

vervaardigd, vertoond, alsmede olie, aldaar insgelijk uit veen bereid, die uitmuntend brandt. 

EEN BAKKERSKNECHT, 

zijn WERK geheel of ten deele verstaande, kan dadelijk geplaatst worden bij E. PUNTER, Bakker te Smilde. 

Brieven franco, doch liefst in persoon.  

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Maandag den 8 Mei a.s., des middags te 12 uur, ten huize 

van SALOMON Gs LEVIE, bij de Evert Hendrikswijk aldaar, ten verzoeke van GERSON JOSEPHS LEVIE te 

Roden, in het 

openbaar verkoopen: 

Een best 5jarig PAARD, en DITO 6jarig, zeven uitmuntende MELKKOEIJEN, twee WAGENS, twee 

CHAISEN, zes Friesche SCHAPEN; 

voorts wegens uitverkoop: 

Eene groote partij MANUFACTUREN en twee beste BEDDEN met toebehooren. 


