
blad 1862v 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 OCTOBER 1862 
 
Heden overleed na een kortstondig doch hevig lijden, onze zeer geliefde jongste dochter JOSEPHINA 

SOPHIA, in den nog jeugdigen ouderdom van 25 jaren en 5 maanden, Diep wordt haar gemis betreurd 

door ons en hare nagelatene betrekkingen. 

Smilde, 13 october 1862        H. HUBENET 

          E.P. SNOEIJ 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 OCTOBER 1862 
 
Voorspoedig bevallen, van een Zoon, E.G. WIJCHGEL, geb. AUWERDA. 

Smilde den 18 Oct. 1862 

A. TELDER Jr. te Smilde, vraagt om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden: 

1 À 2 SMIDSKNECHTEN 

hun WERK geheel of gedeeltelijk verstaande tegen goed loon, naar bekwaamheid. 

          - Brieven franco. 

1
E
 NOVEMBER 1862 TE HUUR: 

Een HUIS en TUIN, staande aan de Straatweg en de Vaart te Smilde, naast Rijbrugh, thans bewoond door 

den Heer HUBENET. Inlichtingen te bekomen bij den eigenaar Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Donderdag den 23 October a.s.,  des voormiddags te 10 

uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer H. HUBENET, bij de Vanliersbrug aldaar, in het openbaar 

verkoopen: 

EENIGE HUISMEUBELEN, 
als EIKEN LINNENKAST, KLOK, TAFELS en STOELEN, in onderscheidene soorten, GLAS- en 

AARDEWERK, en hetgeen alsdan verder zal worden te voorschijn gebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 OCTOBER 1862 
 
+ Smilde, 21 Oct. Door de storm en de duisternis van gisteren avond, hebben onderscheidene personen 

hier een watergang gedaan. Twee, eene moeder met hare dochter, vielen van eene draai midden in de 
hoofdvaart. Gelukkig dat het geschreeuw van het kind spoedig werd gehoord, zoodat ze dan ook met 

verenigde hulp, maar met niet weiniger inspanning werden gered. Had het kind niet geschreeuwd, dan 

waren ze beide welligt verdronken, daar niemand van haar beide er alleen had kunnen uitkomen. 

Uit de hand te koop: 

De HUIZEN tegenover de Veenhoop te Smilde, bewoond door Mr. B. KIJMMELL en anderen, tot aan en 

met dat bewoond door A. JOFFERS, benevens de HUISPLAATS daarnevens. Te bevragen bij Mr. L. 

OLDENHUIS GRATAMA te Assen. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Maandag den 27 October a.s., des voormiddags te 10 

uur, ten huize en ten verzoeke van RENSE JOLDERSMA, bij de Everthendrikswijk aldaar, in het openbaar 

verkoopen: 

4 KOEIJEN, 3 JONGBEESTEN, 2 vette en 2 magere VARKENS, eenige SCHAPEN, - 
HUISMEUBELEN, 

als KABINET, KLOK, BEDDEN, enz. BOEREN-, BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROO en 

hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 


