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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 NOVEMBER 1868 
 

Correspondentie 

In ons nommer van Donderdag jl. namen we een berigt uit Smilde op, betreffende eene poging tot 

diefstal van een paar schapen bij eene weduwe aldaar. 

De politie heeft daarop onderzoek gedaan en deelt ons nu mede, dat het bedoelde berigt geheel onwaar 

is. 

Wij verzoeken den correspondent, die dat berigt inzond, in het bijzonder en al onze correspondenten 

in het algemeen, bij het mededeelen van berigten zich vooraf goed omtrent de waarheid ervan te 

vergewissen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 NOVEMBER 1868 
 

Correspondentie 
Op verzoek verklaren wij, dat de heer Ulehake te Hoogersmilde niet de inzender is van het onware 

berigt over een diefstal van schapen aldaar. 

+ Smilde, 26 Nov. Zaturdag avond omstreeks 11 uur ontstond er brand in het huisje van J.W. op de 

Schaapstreek, tusschen Hoogersmilde en Hijkersmilde. In korten tijd was alles eene prooi der 

vlammen, zoodat er van ’t huisraad maar weinig is gered. Een schuurtje, waarin de schapen gestald 

werden, is gespaard gebleven. Naar men verneemt was ’t verbrande perceel tegen brandschade 

verzekerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 DECEMBER 1868 
 
+ Smilde, 8 Dec. Het gebeurt tegenwoordig nog al eens, dat een jager, na een dag in bosch en veld 

gekruist te hebben, des avonds met “een platte weitasch” te huis komt. De velden waren gedurende de 

laatste weken nog altijd droog, zoodat er voor ’t wild gelegenheid bestond, zich te verschuilen, maar 

bovendien vlogen de patrijzen aan groote koppels, die moeilijk waren te genaken. Het is daarom, 

dunkt ons, der vermelding waard, dat de jager H.H., te Hoogersmilde verleden Zaterdag een koppel 

van negen patrijzen op doende, daarvan in de vlugt, met iederen geweerloop, twee patrijzen schoot, 

zoodat er van de negen vier vielen. Ze waren met hun drieën jagers bijelkander; niemand hunner was 

dit echter nog gebeurd gedurende hun jagersleven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 DECEMBER 1868 
 

Smilde 
Dingsdags den 29 December 1868, des avonds om 6 uur, zullen in het Logement van J.H. WIND te 

Smilde, ten verzoeke van den Heer A.L. WOLTERS te Nieuw-Buinen, 

publiek bij inzate worden geveild: 

Een Huis en Hof te Smilde, bewoond geweest door LUCAS WOLTERS, met twee daarachter gelegen 

kampen Land, te zamen groot 1.85.60 ellen. 

Een halve plaats Land en Dalgrond, op de Dukersloot, groot 5.58.60 ellen. 

Een plaats Land met de daarop staande Huizen in het 4
e
 Blok, Noordwestzijde der Hoofdvaart, 

plaatselijk bekend onder no. 9, groot 6.79.80 ellen. 

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


