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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 25 FEBRUARIJ 1865

INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Onlangs zagen we in deze courant, van hoeveel belang het is de teekens naauwkeurig te plaatsen, vooral
dáár, waar een weglating of verkeerde plaatsing groote verandering in den zin kan geven. Maar ook het
weglaten van een paar letters kan den zin aanmerkelijk doen veranderen. Getuige hiervan ons berigt
omtrent de zangvereeniging “Harmonie” van Hoogersmilde. Wij hadden geschreven (en het waren de
woorden van een bevoegd beoordeelaar onder het publiek), „dat eene zangvereeniging uit den
beschaafdsten stand het zich tot eene eer zou mogen rekenen.” In het berigt staat: “beschaafden.”; er
zijn dus twee letters uitgevallen, en nu kan men er eene bedoeling aan geven, die, in de verte zelfs, niet
bij ons is opgekomen.
Met de opname van deze weinige regelen zal u zeer verpligten
den inzender van bovengenoemd berigt.
Smilde, 23 Febr. 65.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 27 Feb. Met genoegen kunnen we berigten, dat de zoon van den timmerman A.D., die onlangs
door een dollen hond is gebeten, en waarvan in deze Courant melding is gemaakt, sedert eenige dagen
weer aan het werk is en dat de wonde bijna geheel genezen is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 MAART 1865

+ Smilde, 28 Febr. Heden voormiddag moest een ongeveer 12jarig meisje van L.B. alhier iets bij de
vaart verrigten en heeft het ongeluk er in te vallen. Eenige oogenblikken daarna haalt de vrouw van
K.B., die in de buurt woont, een emmer water, en ziet het kind in het water liggen. Zonder zich te
bedenken ijlt zij er naar toe, springt in de vaart en heeft het geluk het kind te redden, maar, het zij dat
haar de krachten begeven, of dat zij een toeval krijgt, zij blijft aan den kant in de vaart liggen, en was zij
door de buren niet ontdekt, dan zou zij het slachtoffer harer menschlievendheid geworden zijn.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 4 Maart a.s., des avonds te 7 uur, ten huize
van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van LEFFERT HOVINGH te Smilde, in het
openbaar verkoopen:
Eenige perceelen WEEKHOUT en opgaande EIKEN-, ESSCHEN- en POPULIEREN BOOMEN, staande op de
Jonkerswijk, op ‟t Noorden en bij de woning van den Verkooper, bij wien aanwijzing en inlichtingen
zijn te bekomen.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag 6 Maart a.s., des voormiddags te 10 uur, ten
huize en ten verzoeke van ALBERT W. DE JONGE, Broodbakker bij de Leembrug aldaar, in het
openbaar verkoopen:
BAKKERSGEREEDSCHAPPEN, HUISMEUBELEN, als KABINET, KLOK, TAFELS, STOELEN en hetgeen
verder ter verkoop zal worden aangeboden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 MAART 1865

SMILDE.
Op Donderdag 9 Maart 1865, ‟s middags 2 uur, publieke verkoop van HUISMEUBELEN,
BOERENGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROO en verder ROERENDE GOEDEREN, ten huize van de Wed.
BOUKE JAGT, aan de Meesterswijk te Smilde.
Notaris mr. H. VAN LIER

