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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 DECEMBER 1864 
 
Al wie iets te VORDEREN heeft van wijlen ROELF VOS en vr., te Smilde overleden, wordt verzocht 

daarvan OPGAVE te doen vóór 4 December 1864, bij Mr. H. VAN LIER, Notaris te Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 DECEMBER 1864 
 
Op Donderdag 29 December, ’s avonds 7 uur, in het Logement van J. WIND te Smilde, zullen publiek  

worden verkocht: 
1

e
. Ten verzoeke van den Heer E. VENNIK: 

Eene opstrekkende plaats BOUW- en GROENLAND, met drie ARBEIDERSWONINGEN, zeer gunstig gelegen 

ten Westen der Dr. Hoofdvaart te Smilde, groot ongeveer 7 Bunders. 
2

e
. Een HUIS, ERF en GROND aan de Evert Hendrikswijk te Smilde, toebehoorende aan SIJME SMIDT.  

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,  

         Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 DECEMBER 1864 
 
+ Smilde, 17 Dec. Voor eenige dagen wilde L.D. alhier zijn varken laten slagten. Terwijl hij hierin 

behulpzaam was, grijpt het varken zijn linkerhand in de bek en bijt hem het voorste lid van de twee 

middelste vingers af. Men kan begrijpen welk een pijn hem dit veroorzaakte. 

+ 19 December. Met genoegen kunnen we berigten, dat de dames Van der Veen voornemens zijn, nog in 

dit jaar een concert te geven ten voordeele der armen. Wij onthouden ons van elke bijvoeging hierbij; 

alleen zeggen we: waar daden spreken, zijn woorden overtollig. 

Op Donderdag 29 December, ’s avonds 7 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, zal publiek 

worden verkocht, 

ten verzoeke van den Heer L. POLAK: 

Eene nieuwe BEHUIZINGE en TUIN te Smilde, zeer gunstig aan de Hoofdvaart gelegen. 
        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 

          Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 DECEMBER 1864 
 
+ Smilde, 22 Dec. Gedurende den tijd, dat het heeft gevroren,heeft men te Hoogersmilde niet gehoord 

van de ziekte onder de varkens. Naar wij vernemen, zijn er in die streek meer dan zestig aan gestorven. 

+ Bij L.K.B. te Hoogersmilde zijn aardappelen ontvreemd, welke buiten ’s huis waren ingekuild. De 

dieven zijn zoo onvriendelijk geweest, bij hun vertrek, de gemaakte opening los te laten liggen, zoodat 

daardoor nog veel meer bevroren dan gestolen zijn. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 9 Januarij 1865, des avond te 7 uur, ten 

huize van den Logementhouder R. BERKENBOS aldaar, ten verzoeke van den heer C.W.E. KIJMMELL te 
Smilde, veilen: 

Eene overdekte PRAAM, groot 70 tonnen, genaamd DE HOOP, in Mei 1862 nieuw uitgehaald, met 

COMPLETEN  INVENTARIS, thans liggende in de Kijmmellswijk te Smilde. – Nadere informatien op 

franco brieven bij den Eigenaar voornoemd of bij gezegden Notaris.           (vervolg op blad 1864z13) 


