
blad 1860n 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 AUGUSTUS 1860 
 
+ Smilde, 16 Aug. Naar men verneemt, moet in ’t begin  dezer week alhier, tusschen man en vrouw, 

een twist zijn ontstaan, die zoo hoog liep, dat men tot dadelijkheden overging en wel in die mate, dat 

men aanvankelijk voor ’t leven der vrouw vreesde. De regterlijke magt moet reeds onderzoek hebben 

gedaan. 

VERKOOPING 
op Eekhoutsblok te Smilde, van p.m. 140 vijm ROGGE en GERST en een kamp met ERWTEN, dewelk 

zal worden gehouden op Woensdag den 22 Augustus 1860, des nademiddags te 2 uur. 

         Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1860 
 
+ Smilde, 29 Aug. Voor eenige dagen viel hier een jongen van ongeveer 13 jaar met de knie in een 

spijker; heden nacht is hij aan de gevolgen overleden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 SEPTEMBER 1860 
 
+ Smilde, 31 Aug. Ds. J. Bavink heeft voor het beroep, door de Chr. Afgesch. gemeente alhier op 

ZwEw. uitgebragt, bedankt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 SEPTEMBER 1860 
 
+ Smilde, 7 Sept. Als iets bijzonders kunnen van hier berigten, dat in den tuin van den gemeente 

ontvanger Mulders eene in dit jaar opgeschotene frambozenstruik staat, prijkende met eenige 

volkomen rijpen en vele onrijpen frambozen. 

+ 10 Sept. Heden zijn door den Raad dezer gemeente herbenoemd, de aftredende Wethouders, de 

heeren J. Bijnema en B. Jonker. 

Heden werd, tot bittere droefheid mijns harten, mijn jongste kind GRIETJE GEESIENA, door den dood 

van mij weggenomen, in den ouderdom van drie jaar en vier maanden. 
Smilde,den 9 Sept. 1860        L.F. MULDERS. 

P.S. Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene tevens als bijzondere kennisgeving aan te nemen. 

Op Vrijdag 14 September e.k., zullen publiek worden verkocht: 

1
e
 Ten huize van HENDRIK POMPER des middags 12 uur: 

 2 KOEIJEN, WAGENS, PLOEG en verder BOERENGEREEDSCHAPPEN en  HUISMEUBELEN. 

2
e
 Ten verzoeke van de heeren WESTRA, ’s nademiddags te 3 uur: 

 4 Bunders BOEKWEIT, tusschen den Witterweg en Duikersloot en van Lierswijk, en circa 2 ½ 

 bunder AARDAPPELS, op de Meesterswijk en Duikersloot. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Notaris 


