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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 FEBRUARIJ 1867

Bevallen van een welgeschapen zoon van LUTSKE LOLKEMA, geliefde echtgenoot van
D. TISSING
Smilde, 14 Februarij 1867

Smilde
Op Maandag 25 Februarij 1867, ’s avond te 7 uur, zal, ten huize van SCHUT, bij de van Lierswijk te
Smilde, publiek worden geveild:
Een ruime BEHUIZINGE en SCHUUR, waarin vroeger eene Bierbrouwerij met succes is uitgeoefend,
gunstig gelegen voor allerlei nering aan den straatweg te Smilde, met achtergelegen TUIN en nagenoeg 3
bunder bijgelegen uitmuntend GROENLAND, toebehoorende aan R. BRUNSTING te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
Op Zaturdag den 23 Februarij a.s., des avond te 6 uur, zal, ten huize van en ten verzoeke van JANNES
BLOMSMA, Kastelein bij den Witterweg te Smilde,
worden geveild:
De HERBERG, genaamd DE HOEK, bestaande in WOONHUIS met onderscheidene vertrekken, benevens
groote SCHUUR, alsmede vier kampen LAND, en een HUISJE aan de Molenwijk, alles aan elkander gelegen
te Smilde, nabij het Tolhek aan den Witterweg voornoemd, Z.O. den Drentsche Hoofdvaart te Smilde, bij
den verkooper in eigen gebruik.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 FEBRUARIJ 1867

+ Smilde, 16 Febr. Bij de loting voor deze gemeente heeft zich dit jaar een geval voorgedaan, dat
misschien zelden zal gebeurd zijn n.l., dat een loteling zich op de plaats der loting bevond, en niet werd
opgeroepen om een nummer te trekken. Na afloop zeide hij, dat hij ook nog moest loten; maar de
nummers waren er uit. Intusschen moet hij zich niet hebben verzwegen, dan toch zoude hij, zonder te
loten, soldaat zijn. Wij kunnen niet beoordeelen aan wien de schuld ligt, maar vernemen, dat zij die een
dienstpligtig nummer hebben getrokken, eene nieuwe loting wenschen, waarmede zij die vrij geloot zijn
niet instemmen. ’t Zal ons benieuwen hoe dit in ’t reine te krijgen.
De PRESIDENT der VEENDIRECTIE te Smilde,
roept de Verveeners op,
om a.s. Woensdag den 27sten Februarij, middags 3 uur, te verschijnen bij den Kastelein J. WIND, ter
bepaling van GRAAF- en DAGLOONEN en verdere besprekingen.
J. VENNIK

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 FEBRUARIJ 1867

+ Smilde, 23 Febr. In het begin dezer week meende A.N. alhier sporen van dolheid bij zijne kat te
ontdekken, doordien zij niet alleen vreemde personen, maar ook N. zelf aanvloog en beet en krabde,
zoodat men besloot haar van kant te maken, ’t welk dan ook, na veel moeite aangewend te hebben,
eindelijk gelukte. Ten gevolge hiervan zijn op last van ’t Bestuur al de katten in die buurt afgemaakt. De
persoon N. en zijn buurman, beide door de kat gekrabd en gebeten, zijn naar Wapserveen geweest en
hebben van daar het gerenommeerde middel voor dolheid gehaald.
+ Den 19 dezer is men hier reeds begonnen turf te graven, iets dat misschien nooit althans zelden zoo
vroeg zal gebeurd zijn.

