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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 DECEMBER 1864

Dezelfde Notaris zal voorts, ten tijde en plaats voormeld, in het openbaar verkoopen:
Ten verzoeke van den Eigenaar EVERT SICKENS VAN VEEN te Smilde:
Vijf bunder EIKEN SCHILHOUT en BERKEN KAPHOUT, bij de Leembrug, op de hoek van de
oude Leemdijk te Smilde.
Ten verzoeke van HENDRIK OOSTERLO te Hijkersmilde:
Een perceel SCHIL- en WEEKHOUT bij zijne woning te Hijkersmilde.
Ten verzoeke van AREND BOXEM te Smilde:
Eenige perceelen HAK- en Weekhout op ’t Noorden bij de Kijmmellswijk te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 DECEMBER 1864

Hoogersmilde, 23 Dec. Heden avond hield het alhier onder de leiding van den heer A. Spier bestaande
zanggezelschap, potvertering. Den Directeur werd bij deze gelegenheid, onder eener gepaste
toespraak, bij monde van het oudste lid J.P. Hatzmann eene fraaie petroleumlamp vereerd, terwijl J.
Klok, ten wiens huize de zangoefeningen worden gehouden, een zware tinnen koffijkan met koperen
komfoor ontving. Voor deze bewijzen van achting en erkentelijkheid werd in hartelijke taal dank
gezegd. Verder werd de avond onder het gebruiken van eenige ververschingen, het reciteren van
eenige toepasselijke verzen en het zingen van verschillende zangstukken, in gulle vrolijkheid
doorgebragt. Een en ander getuigde niet alleen van de goede vorderingen, die het gezelschap maakt,
maar ook van de uitmuntende geest, waarmede de leden onderling en jegens hunne directeur zijn
bezield. Dat het gezelschap verder bloeije!
Op Dingsdag 10 Januarij 1865, ’s avonds 7 uur, in de Nieuwe Veenhoop bij R. BERKENBOSCH te
Smilde,
publieke verkoop,
van eene BEHUIZINGE en eenige kampen LAND aan de Meesterswijk in de Vriesche Polder te Smilde,
ten verzoeke van de Wed. BOUKE JAGT en kinderen.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 31 DECEMBER 1864

+ Smilde, 29 Dec. Een gehuwde schippersknecht van Smilde krijgt voor eenigen tijd in Holland de
natuurlijke pokken. Hier komende, wordt hij verpleegd aan boord van zijn vaders vaartuig. Hij herstelt
maar zijn broeder wordt er door aangetast en ligt er nog aan. De herstelde gaat daarop naar zijne
vrouw, die bij hare ouders inwoont. Deze krijgt ze ook en binnen eenige dagen is zij een lijk. Tijdens
de ziekte van haar man, had zij hem ook reeds een en andermaal bezocht.

