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DINGSDAG 2 MAART 1875

Bovenveen - Smilde.
Op Donderdag 4 Maart 1875,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild:
14 perceelen BOVENVEEN,
gelegen op de
Grietmanswijk, Molenwijk
en Evert Hendrikswijk
te Smilde.
Ten verzoeke van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE aldaar.
Aanwijs door W. MAST te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
BOERDERIJ - Smilde.
Verhuring bij gesloten briefjes
voor den tijd van zes jaren:
EENE DWARSPLAATS,
gelegen tusschen de Jonkers- en Evert Hendrikswijk te Smilde, groot p.m. tien hectaren BOUW- en
GROENLAND, met daarop te bouwen flinke BOERENBEHUIZING. De Briefjes in te leveren vóór 15
Maart e.k. bij den Heer Mr. L. KIJMMELL, bij wien de noodige informatiën, alsmede bij den Heer
SERVATIUS te Smilde, zijn te bekomen.
Het LAND dadelijk en het HUIS 1e. Mei e.k. te aanvaarden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 MAART 1875

Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, mijn dierbare echtgenoot A.J. ZWIERS, in leven
Schipper, mij nalatende drie kinderen, allen te jong het verlies van hunnen vader te kunnen beseffen.
Smilde, 3 Maart 1875.
Wed. A.J. ZWIERS,
geb. ALBERTS VENEKAMP.
Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 5 MAART 1875

Smilde, 4 Maart. Onze gemeente levert thans een zeldzaam voorbeeld van twee gelieven, die jaren
lang hun woord van trouw jegens elkander gehouden hebben. Voor ongeveer vijftien jaren beloofden
G.R. en Geesje B. alhier elkander trouw. G.R. zag geen kans om eene huishouding op te rigten, nam
dienst voor Oost-Indie en beloofde aan zijne geliefde, om, wanneer hij in staat zou zin om aan zijn
hartewensch te voldoen, terug te keeren en dan met haar in ’t huwelijk te treden. Thans is G.R., na
eene afwezigheid van nagenoeg vijftien jaren, teruggekeerd als gepensioneerd opper-wachtmeester,
en - de gelieven staan reeds onder de geboden. G.B. heeft, naar men zegt, gedurende dien tijd
onderscheidene en overigens zeer aannemelijke huwelijks-aanvragen afgewezen. Hij is 45, zij 49
jaren oud. Het is waarlijk te hopen, dat een zoolang standvastig wachten nog door een lang gelukkig
zamenzijn moge gevolgd worden.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 3 Maart. Ten gevolge periodieke aftreding had hier heden de
stemming voor één lid van het collegie van kerkvoogden plaats. 67 stemmen werden er uitgebragt,
waaronder twee van onwaarde. Met de overige 65 werd de heer M. Fernhout herkozen.

