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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 FEBRUARIJ 1873

Smilde.
Het BESTUUR van de Veendirectie roept alle Verveeners op tegen a.s. Vrijdag 28 Febr., des avonds
ten 6 uren, ten huize van J.H. WIND, teneinde de graafloonen te bepalen en het ladersgeld te
regelen.
Smilde, 25 Febr. 1873.
De Directie:
J. JOFFERS, Pres.
Cs. DE JONGE.
M.A. HOOGERBRUGGE.
Op Zaturdag 8 Maart 1873,
des avonds te zes uur, ten huize van den Logementhouder SCHUT te Bovensmilde, ten verzoeke van
den Heer K. BOLHUIS aldaar, palmslag van:
De Behuizingen
en achtergelegen GRONDEN, zijnde best op ondergrond aangemaakte Groen- en Bouwlanden, in één
opstrek gelegen te Smilde, ten Noord-Westen der Drentsche Hoofdvaart, tusschen de Van Liers- en
Grietmanswijk, geheel groot 6.57.80 centiaren, in 12 perceelen, ingezet op . . . . . f 3410.60,
en een kampje afzonderlijk gelegen LAND, ingezet op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 97.11.
Alles door hem zelven gebruikt en bewoond.
Mede zal alsdan eene BEHUIZING op afbraak worden geveild.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE tot Echten, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 3 MAART 1873

De ondergeteekende vraagt een bekwamen
Bouwknecht,
om dadelijk in dienst te treden. Brieven franco.
Smilde, 1 Maart 1873.

M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 MAART 1873

Bevallen van een zoon H.A. BRANTS, geliefde echtgenoot van A. BOXEN.
Smilde, 27 Febr. 1873.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 7 MAART 1873

+ Smilde, 4 Maart. Donderdagavond jl. werd ten huize van den logementhouder J.H. Wind de
president der rederijkerskamer “Nut en Vermaak”, de heer L.D. Cohen, op zeer aangename wijze
verrast. Onder gepaste bewoordingen werd hem, als blijk van erkentelijkheid voor zijn onvermoeiden
ijver en zijne bemoeijingen tot bevordering van den bloei der kamer, door het lid J.Claus, namens de
leden, een zeer fraaije gouden ring, waarop de zinspreuk “Nut en Vermaak” zal worden gegraveerd,
aangeboden. Getroffen door dit heusche bewijs van achting dankte de heer Cohen hen op zeer
hartelijke wijze en hoopte dat zij met hem op den ingeslagen weg zouden blijven voortgaan en het
hun leus zou zijn en blijven den bloei van “Nut en Vermaak” te bevorderen en zich door eendragt te
doen blijven kenmerken. Daarna bleven zij onder gezelligen kout en gepast gebruik van
ververschingen, tot de klok het uur van scheiden aanwees, bij elkander.
- 5 Maart. Naar men verneemt is de hond, die in de gemeente Beilen als aan hondsdolheid lijdende is
afgemaakt, vroeger ook te Hoogersmilde geweest, tengevolge waarvan aldaar eenige honden,
vermoedelijk gebeten, zijn gedood, terwijl het vastleggen der honden gedurende zes weken door
burg. en weth. in deze gemeente is bevolen.

