blad 1867m
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1867

+ Smilde, 8 Sept. Welke schrikkelijke gevolgen het kan hebben kleine kinderen zonder opzigt te laten
rondloopen, is heden weder hier gebleken. De vrouw van G. Veenstra, arbeider, wonende aan de
Duikerslootswijk en de Molenwijk, was met hare beide kinderen, een van 6½ en een van 4 jaren, te huis;
de kinderen liepen spelen en de moeder schijnt er niet naar omgezien te hebben. Dit had misschien een uur
geduurd, en toen ze eens naar hare kinderen ging kijken en ze niet ziende, begon ze de oudste bij de naam
te roepen, maar kreeg geen gehoor. Hierover schijnt ze eenigszins ongerust te zijn geworden, begon naar
hare kinderen te zoeken en eindelijk vond ze er een in de wijk. Nu begon ze bitter te jammeren; menschen,
in ’t land aan ’t werken, hoorden haar geschrei, gingen er heen en vonden niet ver van het eene ook het
andere kind; ze haalden ze uit het water, maar beiden waren dood.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 17 SEPTEMBER 1867

++ Smilde, 16 Sept. Naar men verneemt, hebben eenige leden der Hervormde Gemeente alhier
geprotesteerd bij het Classicaal Bestuur van Assen, tegen de wettigheid van het Kiescollegie, dat onlangs
een beroep heeft uitgebragt. Moge het aan het Classicaal Bestuur gelukken, om aan den hier bestaanden
onwettingen toestand een eind te maken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 SEPTEMBER 1867

INGEZONDEN STUKKEN
Eenige kiezers te Smilde vragen aan den logementhouder …. te Smilde, of bij hem weder a.s. woensdag
ingevulde stembiljetten voor een lid van de 2de Kamer zijn te verkrijgen. Zoo ja, dan verzoeken zij hem, ze
nu van beide candidaten klaar te hebben. – Zij wenschen hem een goed debiet.
Smilde, 19 Sept. 67
Eenige Bosmannen
Ondertrouwd:

W. HARDERS,
ber. Pred. te Oostermeer,
en
J. HOOGERBRUGGE.

Smilde, 18 Sept. 1867
Op Woensdag 25 Sept. 1867 ’s middags te 12 uur, ten huize van FOLKERT MEILOF, aan de Jonkerswijk te
Smilde
publieke verkoop
van 4 bunders op stam staande BOEKWEIT in het Vriescheveld, ten verzoeke van ALBERT PIEST.
Vervolgens, op denzelfden dag des namiddags te 3 uur, ten huize van JAN POORT aan de Norgervaart,
publieke verkoop
van de vierde BOEKWEIT, op stam staande op veen- en zandgronden aan de Norgervaart, gemeente Norg,
ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe TONCKENS te Westervelde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
Op Maandag 30 September 1867, ’s avonds 7 uur te Smilde, ten huize van D. DUURSMA, in de Nieuwe
Veenhoop,
palmslag
van de nette en ruime BEHUIZINGE en GROND te Smilde, staande op den besten stand aldaar, geschikt voor
allerlei neringen, bewoond door den Heer C. HUBENET, ingezet op de geringe som f 1006,02.
Notaris Mr. H. VAN LIER

