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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 MEI 1868

+ Bovensmilde, 2 Mei. Heden middag ongeveer een uur zag onze veldwachter H. Kalbfleisch in de
nabijheid van van Liersbrug iets in de vaart drijven. Bij nader bezigtiging ontdekte hij, dat het een
meisje was, waarvan de voeten en het onderste gedeelte der rokken alleen zigtbaar waren. Ofschoon zij
midden in de vaart lag, sprong hij er dadelijk bij in en had het geluk een kind van ongeveer tien jaar van
een anders wissen dood te redden. Het meisje gaf eerst geen teeken van leven meer, maar door gepaste
aangewende middelen mogt het gelukken, de levensgeesten weer op te wekken. Voor ruim anderhalf
jaar heeft Kalbfleisch met een collega een oude vrouw uit de vaart gered.
+ Bovensmilde, 5 Mei. Gisteren is hier door stemgeregtigden het volgend 12tal geformeerd: A.G. Boon,
predikant te den Ham, C. Bolt te Grollo, H.J. Dingemans te Dragtstercompagnie, A.H. Duval Slothouwer
te Wezepe, Ebbinge, candidaat te Wapserveen, W. Hellema, pred. te Eext, N.S. Kappers te Makkinga,
Pelinck te Stadskanaal, Sikkema te Oosterend op Texel, J.L. Spcekman te Gasselternieveen, A.E.
Coolhaas van der Woude te Oosterwolde en J.E. Tatum Zubli te Kattendijke

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 MEI 1868

Degenen, die iets VERSCHULDIGD zijn aan of te VORDEREN hebben van, of PAPIEREN en
ZAKEN onder zich hebben, behoorende tot de onder het voorregt van boedelbeschrijving
aanvaarde nalatenschappen van wijlen den Heer HENRICUS DE WAL en mede wijlen
Mejufvrouw ALBERTIEN SICKENS, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Smilde,
worden verzocht daarvan ten spoedigste
franco opgave te doen
ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde.
Tweede Verificatie
in het faillissement van H. BOS, Timmerman te Smilde, op Zaturdag 23 Mei a.s., in de gewone
gehoorzaal der Arrondissements-Regtbank te Assen.
De Curator
Mr. S. WILLINGE GRATAMA

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 MEI 1868

Op Zaturdag den 16 mei a.s., des namiddags te twee uur, in het Logement de Veenhoop bij den heer J.H.
WIND te Smilde, zullen, ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van wijlen den heer HENDRIKUS
DE WAL, c.w.,
in het openbaar worden verkocht:
Twee Pendules, eenige Huismeubelen, Bedden, gemaakt Goud- en Zilverwerk, eenig Glas en
Aardewerk, eene collectie goed geconditioneerde Boeken en hetgeen verder te voorschijn zal worden
gebragt.
Te bezigtigen op den dag der verkooping van af ’s middags 12 uur.
A. J.C. TELLEGEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 MEI 1868

Smilde, 12 Mei. Men verneemt, dat de bakkers alhier hun contract “om zich aan de zetting te houden en
geene presentstoeten te geven” weer hebben vernietigd; althans wat het eerste deel betreft; zoodat
sommigen het brood 2 á 3 centen beneden de zetting verkopen.

