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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 MAART 1862 
 
Heden overleed tot mijne droefheid, mijne zeer geliefde Echtgenoote HENDRIKA GESINA HOVINGH, in 

den ouderdom van ruim 30 jaren, na eene gelukkige echtvereniging van bijna 8 jaren; mij nalatende 

twee kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Met diepen weemoed haar nastarende, hoop ik 
Gode te zwijgen. 

Smilde, 9 Maart 1862        A. BOXEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 MAART 1862 
 
+ Smilde, 14 Maart. Wij achten het niet ondienstig te berigten, dat hier dezer dagen in een winkel is 
ontvangen een valsche gulden, met het jaartal 1861. Hij gelijkt volkomen op een echte, behalve dat hij 

blaauw van kleur  is een doffer klank heeft. Door dezen zal niemand meer bedrogen worden, want hij 

zit met twee spijkers op den toonbank geslagen, maar zeer waarschijnlijk heeft hij nog wel kameraden; 

een ieder zij dan op zijn hoede. 

+ Als iets bijzonders vermelden we, dat men, daags na de brand te Diever, te Hoogersmilde, eene 

groote hoeveelheid verbrand stroo en riet heeft gevonden. Beide plaatsen liggen ongeveer twee uren 

van elkander. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, den 14 Maart 1862 

Mijnheer de Redacteur! 
Het berigt uit Smilde, voorkomende in den Courant van den 13dezer, bevat eene onwaarheid. Iemand, 

die er belang bij had, dat de waterlossing dien dag geheel werd afgewerkt, verzocht eenige arbeiders 

om ook het laatste pand er uit te werken. Hieraan voldeden zij bereidwillig, doch vroegen hiervoor als 
belooning, dat zij “getracteerd werden”. Hieraan werd op een betamelijke wijze, na volbragte arbeid, 

voldaan, doch was reeds ten uitvoer gebragt toen B.B., in ’t gezelschap kwam. Die verzadigd van 

jenever wenschte te zijn, moest die zelf betalen en de nadeelige gevolgen daarvan aan zich zelf wijten. 

Door bovenstaande in UwEds. Courant op te nemen, zult Gij zeer verpligten: 

Een vriend der waarheid 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 MAART 1862 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 4 April e.k., des voormiddags te 10 uur, op 

de plaats Roordaburg bij de Leembrug te Smilde, ten verzoeke van J. VENEMA aldaar, in het openbaar 

verkoopen: 
Twaalf melkte en kalfde KOEIJEN, een KAPWAGEN, - een CHAIS en hetgeen verder ter verkoop zal 

worden aangeboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 APRIL 1862 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 7 April a.s., des voormiddags te 9 uur 
precies, ten huize en ten verzoeke van SALOMON G. LEVIE, bij de Evert Hendrikswijk te Smilde, in het 

openbaar verkoopen, tengevolge van veranderde affaire: 

2 PAARDEN, - 12 KOEIJEN, - 3 Vriesche SCHAPEN, - 2 BOERENWAGENS, - BOERE-, BOUW- en 
MELKGEREEDSCHAPPEN, - WINKELGEREEDSCHAPPEN, - HUISMEUBELEN, als BEDDEN en 

BEDDENGOED, DEKENS, SCHILDERIJEN, 

BEHANGSELPAPIER, 

voorts HOOI en STROO, en eene partij MEST, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

Om de veelheid der Goederen op tijd te beginnen. 

 

 


