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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 29 SEPTEMBER 1863

+ Smilde, 26 Sept. Terwijl gisteren de vrouw van L.K. eenig huiswerk verrigtte en meende, dat haar
kind, pl.m. twee jaren oud, bij andere kinderen voor de deur lag te speelen, en eenigen tijd daarna er
naar ging kijken, vond zij de klompjes van de kleine in een bij het huis zijnden waterkuil, het kind
werd er levenloos uitgehaald.
De VOLMAGTEN van de bestaande WATERLEIDING, loopende van het Oranjekanaal naar de
Molenwijk:
Roepen bij dezen op
ALLE EIGENAREN VAN VEENEN EN GRONDEN aan de Zuid-Oostzijde boven het Schut dier Wijk
gelegen, mede van VEENEN onder Hoog- en Laaghalen, ten einde te beraadslagen over de
WATERBELANGEN dier Wijke.
De Vergadering zal gehouden worden ten huize van den Logementhouder BERKENBOSCH, in de
Nieuwe Veenhoop, op WOENSDAG den 30 September aanstaande, des namiddags om vier uren van
dien dag.
Smilde den 25 September 1863
De volmagten voornd.,
C.W.E. KIJMMELL
P.J.L. EEKHOUT
B. JONKER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 OCTOBER 1863

Boeldag,
bij T. CREMER over de Norgervaart te Smilde, op Vrijdag den 9 October e.k., ’s morgens te 10 uur,
van
15 stuks HOORNVEE, - 3 PAARDEN, - 20 vette SCHAPEN, - eene partij MANUFACTUREN en hetgeen
verder ter verkoop zal worden aangeboden, ten overstaan van
A.J.C. TELLEGEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 OCTOBER 1863

GEWONE
JAARLIJKSCHE VERKOOPING
op een jaar crediet, op MAANDAG 19 October 1863, te 10 uur, bij S.G. LEVIE te Smilde, ten verzoeke
van G.J. LEVIE te Roden, van:
KOEIJEN, PAARDEN, SCHAPEN, MANUFACTUREN, enz.
A.J.C. TELLEGEN, Not.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 13 OCTOBER 1863

+ Smilde, 8 Oct. Schreven we in ’t begin der jagt, dat we gehoord hadden, dat een jager van de Smilde
de beide eerste dagen te Veenhuizen 17 hazen had geschoten, dit berigt wordt uit Veenhuizen, in no.
116 dezer courant niet bepaald tegengesproken, maar toch wel eenigermate in twijfel getrokken, met
de woorden: “Schreef men onlangs te Smilde, dat het jagtveld bij de Rijksgestichten ruim van hazen
voorzien was, de ondervinding leert hoe langer zoo meer het tegendeel.” Wij hebben niet gemeld, dat
het jagtveld aldaar “ruim van hazen is voorzien”, maar alleen, dat een jager, naar we hoorden, aldaar
beide eerste dagen der jagt 17 hazen had geschoten. Na onderzoek is ons gebleken, dat het niet moet
zijn 17 hazen, maar 16 hazen en 6 patrijzen. En we voegen hierbij, dat tot heden bedoelde jager H. v.d.
Velde, zoon van J. v.d. Velde, heeft geschoten 44 hazen, 70 patrijzen, 2 korhoenders en één konijn,
maar waar, dat weten we niet; vast niet allen te Veenhuizen. Gisteren is door een ander jager van de
Smilde een vos geschoten, naar we meenen te Veenhuizen

