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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 DECEMBER 1865 
 
+ Smilde, 4 Dec. Als iets, wel der vermelding waardig, kunnen we berigten, dat alhier een wedw, H. 

Strik woont, die den ouderdom van 96, zegge zes en negentig jaren bijna heeft bereikt. Zij woont geheel 

alleen en kan zich nog zeer goed in alles redden, ja heeft zelfs dezen herfst haar verbouwden 

aardappelen zelve alleen gerooid en haar land bewerkt. Zij is ook de oudste deze gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 DECEMBER 1865 
 

CORRESPONDENTIE 
Iemand te Smilde vraagt, wie de schrijver is van twee door hem aangewezen verkiezings-advertentiën en 

wijst tevens iemand, die, zijns oordeels, de schrijver moet zijn, zóó aan, dat wij naar de naam niet 

behoeven te raden. 

In de eerste plaats:  wij voldoen niet aan het verzoek van den Smilder en in de tweede plaats brengen wij 

hem beleefdelijk onder ’t oog: gissen is missen. Men kan voor zich zelven overtuigd zijn, dat iets zóó is 

en voor die meening inderdaad afdoende redenen hebben en toch verkeerd oordeelen. 

En zulk een verkeerd oordeel heeft soms zeer onaangename gevolgen. 

           (Red.) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 DECEMBER 1865 
 
+ Smilde, 7 Dec. Eene dochter van J.S. alhier, leed gedurig aan toevallen, waarom men haar dan ook 

bijna nooit zonder opzigt liet. Heden achtermiddag zou ze linnen in eene sloot opspoelen en haar 

broertje een wakend oog op haar houden. Deze gaat even in huis, en bij zijn terugkomst vindt hij zijne 

zuster in de sloot, waar zij levenloos wordt uitgehaald. 

Correspondentie 
De redactie voldoet, daartoe aangezocht , volgaarne, dat, voor zoo ver haar bekend, de heer C. Hubenet 

te Smilde, niet is de steller der beide advertentiën tot aanprijzing van den heer M.A. Hoogerbrugge als 

lid van den Raad; voorkomende in de Courant van den 28 Nov. l.l. 

Getrouwd:  H. SIKKENS Wzn., van Assen, Prov. Opz., 

   en 

  J. BARELDS, van ’t Veeneschut. 

Smilde, 7 December 1865 

Inzate, 

op Maandag, 18 December a.s., des avonds te 6 uur, ten huize van J.R. SCHUT, bij de van Lierswijk te 

Smilde, ten verzoeke van den Heer G.J. LEVIE te Roden, krachtens art. 1223 D.W., van: 

Een plaats BOUWLAND en ONDERGROND, met daarop staande WONING, gelegen bij de van Lierswijk te 

Smilde, aan de N.W.-zijde der Drentsche Hoofdvaart, in het 6
e
 blok, kadastraal bekend als sectie K nos. 

511, 576, 686, 687 en 688, gr. 6 b, 57 r, 10 el, toebehoorend aan de Wed. HENDRIKUS VOS c.s. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 


