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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 MAART 1874 
 

Wegens vertrek naar Amerika 

zullen, op Maandag den 23sten Maart 1874, des namiddags te 1 uur, ten huize en ten verzoeke van 

JOHANNES RAMAN, bij de Grietmansbrug te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

2 vette VARKENS, 

CHIFFONNIÈRE, LATAFEL, 2 veeren BEDDEN met toebehooren, 

2 complete Weefgetouwen, 

eene partij MEST enz. enz. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 MAART 1874 
 
+ Bovensmilde, 18 Maart. Eenige jongelieden alhier hebben zich onder de leus “Amicitia” 

vereenigd, met het doel door onderlinge oefening de welsprekendheid te beoefenen. Tot 

bestuursleden zijn verkozen de hh. H. Roelfsema, president; W. de Vroome, secretaris, en A. 

Drenthen, penningmeester. De geschiktheid der leden doet van ’t gezelschap snelle vorderingen 

verwachten. 

 

Met Mei aanstaande 

TE HUUR 

op den besten stand van de Smilde, het WINKELHUIS, met ruime Schuur en daarachter gelegen 

tuin, thans bewoond door CORNELIS DE VRIES, naast de scheepstimmerwerf van FERNHOUT. 

Te bevragen bij J. KALSBEEK, tegenover DE VEENHOOP te Smilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 MAART 1874 
 

 
+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 21 Maart. De Kerkeraad der Hervormde gemeente alhier heeft, 

naar wij vernemen, besloten, het krooningsfeest op 12 Mei des morgens en des avonds in de kerk 

godsdienstig te gedenken, en de kinderen van de Zondagschool feestelijk te onthalen en aan hen 

feestplaten uit te reiken. Van de ouders dier kinderen zal de medewerking worden ingeroepen. 

 

+ Smilde, 20 Maart. Naar men verneemt werd hier gistermorgen op zonderlinge wijze iets ontdekt. 

J.S.K. alhier heeft elf eenden en van deze bleven gewoonlijk eenigen weg die niet tehuis kwamen 

leggen. Gister ging J.S.K. in de vroegte naar de uitblijvers zoeken aan de Witterwijk alhier, zooals 

hij gewoonlijk doet wanneer hij zijne eenden roept: fluitende, en hoort in de schuur van zekeren Z. 

aldaar eenden kwaken. Wetende echter dat deze geene eenden heeft begeeft hij zich naar den 

veldwachter Klaasen die met hem naar Z. gaat, waar zij in diens woning en schuur geen eenden zien, 

waarop K. weder begint te fluiten, en dadelijk hoorde men: “kwaak, kwaak”, doch eenden zag men 

niet. Bij onderzoek werden in de schuur vier uit eene kist gehaald, die door K. voor de zijne erkend 

en dadelijk in beslag genomen werden. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 MAART 1874 
 
+ Smilde, 21 Maart. Naar men verneemt is tot bode-opzigter bij het veenschap “Molenwijk en 

aanhoorigheden” door bestuursleden benoemd de heer J. Postema alhier. 

 

Voor de menigvuldige blijken van hartelijke deelneming bij het overlijden van onze zoo zeer 

beminde dochter FEMMECHIEN ondervonden, betuigen wij langs  dezen weg onzen INNIGEN DANK. 

Smilde, 23 Maart 1874.       P. WESSEMIUS. 

A. WESSEMIUS-HARTSUIKER. 

 


