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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 MAART 1860 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Woensdag den 21 Maart a.s., des voormiddags te 10 

uur precies te beginnen, ten sterfhuize van wijlen den heer G.W. VAN LEMEL te Smilde, ten verzoeke 
van den heer B.W. KIJMMELL te Peize q.q. in het openbaar verkoopen: 

EEN 

AANZIENLIJKE INBOEDEL, 
bestaande in: MAHONIJ HOUTEN LINNENKASTEN, - dito TAFELS, - STOELEN en KANAPé, BEDDEN en 

BEDDEGOED, - HUIS en BEDLINNEN, - GOUD en ZILVERWERK, -  PORCELEIN en AARDEWERK, - 

KOPER en BLIKWERK en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 MAART 1860 
 
Smilde, 13 Maart. Gisteren raakten de paarden op hol van den landbouwer J.O. Bij het huis van een 

timmerman te Hoogersmilde, werd eene pomp geboord, welk krassend geluid, de dieren, naar het 
schijnt, deed verschrikken. Met vreesselijke snelheid, liepen ze over de brug, welke over de 

Beilervaart, aan de hoofdvaart ligt; even daarna viel de persoon, die ze bestuurde van den wagen, 

zonder zich erg te bezeeren. Nadat ze nog een eind voortgehold waren, stortten ze met den wagen in 
de hoofdvaart, waar spoedig aangebragte hulp, alles weder op het drooge bragt. Een der paarden had 

zich eenigzins bezeerd, niet zoo erg evenwel of ze konden al spoedig weder voor den wagen worden 

gespannen, hetgeen dan ook geschied is. 

Te Huur 

tegen 1 Mei 1860: 
Een HUIS met twee Voorkamers, Winkel en Stookvertrek, Kelder en Pomp, Schuur en Tuin, benevens 

een stuk WEILAND, pl.m. groot ½ bunder, staande en gelegen aan den straatweg tegenover de 

Grietmansbrug te Smilde. Te bevragen bij JAN JOFFERS aldaar. 

De SCHULDEISCHERS in het Faillissement van HARM OLDENKAMP te Smilde, die de bijeenkomst van 

den 10den Maart j.l. niet hebben bijeengewoond, en die nog wenschen hunne schuldvorderingen te 

laten verifiëren, worden bij de en door den Curator in genoemd Faillissement 

Opgeroepen, 
om te dien einde te verschijnen op de TWEEDE BIJEENKOMST die op Zaturdag den 24sten Maart 

a.s., des morgens te tien ure, zal worden gehouden in de gewone gehoorzaal der Arrondissements-

Regtbank te Assen. 
Assen 15 Maart 1860.       De Curator voornoemd, 

         J. A. SLUIS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 MAART 1860 
 
Smilde, 18 Maart. Gisteren avond wilde de vrouw van R.M. alhier, de naaister een eindje naar huis 

brengen en dan tevens melk gaan halen. Zij zijn pas de deur uit, of door de duisternis geraakt de 
naaister in een sloot en de vrouw in de wijk. Eerstgenoemde werkt zich er spoedig weer uit en begint 

uit al hare magt om hulp te roepen, maar die komt te laat; de vrouw wordt levenloos uit het water 

opgehaald. Zij laat een man met acht kinderen na. 


