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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 JANUARIJ 1871 
 

VERKOOPING 

op regterlijk gezag. 

Op Zaturdag den 7den Januarij 1871, des middags te 12 uur, zullen, ten huize van KOOB JANS DUKER 

te Hoogersmilde, publiek, door een bevoegd beambte, worden verkocht de ten zijnen laste bij 

procesverbaal van 28 en 29 December 1870 in beslag genomen ROERENDE GOEDEREN, bestaande o.a. 

in een zwart Ruinpaard, 2 Koeijen, eene Vaars, twee Pinken, 20 Drentsche Schapen, eene beste 

KORREWAGEN, HOOI, STROO, Huismeubelen, waaronder een LEESKABINET, KAST, PULPITRUM, 

voorts Boerengereedschappen, enz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 JANUARIJ 1871 
 
+ Smilde, 4 Jan. Op den 31 Dec. 1869 bestond de bevolking dezer gemeente volgens de gewonen 

maandelijksche loop uit 5893 personen, 3014 m. en 2879 v. Gedurende 1870 hebben de volgende 

veranderingen plaats gehad: geboren werden 183, 93 m. en 90 v.; gevestigd hebben zich in de gem. 

186, 89 m. en 97 v. Totale vermeerdering der bevolking 369. Verminderd is zij: door overlijden met 

158, 88 m. en 70 v. en door vertrek van 258, 145 m. en 113 v., te zamen 416. De bevolking is alzoo 

vermeerderd met 4 vrouwelijke en verminderd door 51 manspersonen, zoodat deze op 31 Dec. 1870 

bestond uit 2963 m. en 2883 v., te zamen 5846 inwoners. Voorts zijn er gesloten 47 huwelijken, als 37 

tusschen jongm. en jonged., 3 tusschen jongm. en weduwen, 6 tusschen weduwenaars en jonged. en 1 

van een weduwenaar met eene weduwe. Er hadden 4 tweelinggeboorten plaats en 13 werden als 

levenloos geboren aangegeven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 JANUARIJ 1871 
 
Op Dingsdag 17 Januarij e.k., des avonds te 7 uur, zal, in het logement DE NIEUWE VEENHOOP te 

Smilde, in het openbaar worden 

geveild: 

Een overdekte PRAAM, 

vroeger genaamd DE VROUW ALIDA, thans DE ONDERNEMING, groot 61 tonnen, met zeil en treil, op- en 

bijgoed, zoodanig als die thans bevaren wordt door JACOB WESSEMIUS. 

Liggende aan de Dieverbrug.     A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JANUARIJ 1871 
 
+ Smilde, 13 Jan. Het zesjarig zoontje van den heer J. Postma alhier heeft heden een afstand van p.m. 

3½ uur op schaatsen in den tijd van 1 uur en 20 minuten afgelegd. Onze Friesche naburen beroemen er 

zich altijd op, dat men alleen bij hen goede rijders heeft, maar dit kind beloofd het bewijs te leveren, dat 

men het in Drenthe in die kunst ook ver kan brengen. 

DE 

Kiesvereeniging 
Koning, Bijbel & Vaderland 

beveelt tot lid der 2
e
 Kamer aan 

den Heer 

Mr. B.J. GRATAMA, 

Hoogleeraar te Groningen. 

Smilde, 13 Januarij 1871       Namens het bestuur 

W.F. JONKERS, Secretaris 


