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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1869 
 

VERKOOPING, 

op Woensdag den 22sten September a.s., des voormiddags te negen uur, ten huize en ten verzoeke van 

den heer CORNELIS BLENKEN, bij de Evert Hendriksbrug te Smilde, van: 

HUISMEUBELEN, als: TAFELS, STOELEN, BEDDEN met toebehoren, KOPER-, BLIK-, GLAS- en 

AARDEWERK, voorts eenige MANUFACTUREN en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 16 Sept. Heden zijn tot leden van het kiescollegie benoemd de heeren A. Boxen, O. Bruins, 

W.F. Jonkers en C. de Jonge. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 17 Sept. Als een bewijs van merkwaardige groeikracht kan worden medegedeeld, dat op het 

land van F.R. Veldhuis een knol is gegroeid, die het buitengewone gewigt heeft van 5 pond (25 ons); 

eene knol daarnaast woog 5 ons minder. Beide gewassen zijn nog bij bovengenoemden landeigenaar 

te zien. 

- De Veneschutsluis is op eenig baggerwerk na afgewerkt. Ieder die er komt te bezigtigen, ook zij die 

men voor deskundigen mag houden, prijzen de netheid en soliditeit van het werk. Naar wij vernemen, 

overschrijden de kosten dan ook verre de aannemingssom, zoodat de heeren aannemers Zaagsma en 

Langenhorst er belangrijke schade bij lijden. Ze blijven echter hunne krachten inspannen, om ’t werk 

goed op te leveren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 18 Sept. Niettegenstaande het ongunstige weer op den eersten dag der jagt hebben vele 

jagers hier nog al redelijk veel wild geschoten: een, naar men ons heeft medegedeeld, 7 hazen en 7 

patrijzen. Alle jagers verklaren, dat er veel hazen en ook tamelijk veel patrijzen zijn. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Onlangs werd in de Prov. Dr. en Asser Courant vermeld, dat een Fransche schipper niet veel roemde 

over de Hollandsche straatjongen, en dat hij op de Smilde er zooveel last van had gehad, dat de politie 

tusschen beide had moeten komen. Naar wij geïnformeerd zijn, heeft de politie bedoelden schipper in 

’t geheel niet ontdekt, zooveel te minder hem hulp verleend. 

Smilde, 18 Sept. 1869         A. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1869 
 

Hooi. – Smilde. 

Donderdag den 23 September 1869, des namiddags 4 uur, zullen aan de Norgervaart, bij het huis van 

R. SMIT aldaar, 

publiek worden verkocht: 

25.000 ponden best gewonnen Kampereilands Hooi. Aanwezig in een vaartuig ter plaatse voormeld. 

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

           Notaris 


