
 

blad 1867n 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 SEPTEMBER 1867 
 

Garve-Boekweit 

in ’t WITTERVELD 

Op Dingsdag den eerste October 1867, des namiddags ten vijf ure, zal, ten huize van CREMER aan de 

Norgervaart, te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

De ¼ GARVE BOEKWEIT bij het Hoedmeer en de halve GARVE BOEKWEIT bij het Witterzand, benevens 

de ¼ GARVE BOEKWEIT op de Bakkerij, toebehoorende aan den Heer F.M. VAN HEIJST te Roden en Cs. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 OCTOBER 1867 
 
Getrouwd:         W. HARDERS, 

         ber. Pred. te Oostermeer, 

       en 

      J. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 3 Oct. 1867 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 OCTOBER 1867 
 

In de maand December zullen 

publiek aan de koop 

worden gebragt: 

Vier HUIZEN en eene HUISPLAATS te Smilde tegenover de Veenhoop, behoorende aan Dr. K.W. 

GRATAMA. 

Informatien zijn te bekomen ten kantore van den ondergeteekende, die met dien verkoop is belast. 

        Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA. 

         Advocaat. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 OCTOBER 1867 
 
+ Smilde, 15 Oct. Naar men verneemt, heeft de Raad dezer gemeente in zijne vergadering van gisteren 

besloten tot het oprigten van een Burgerlijk Armbestuur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 OCTOBER 1867 
 
+ Smilde, 19 Oct. Den 16den dezer vervoegde zich zeker persoon, zich noemde F.B., bij onderscheidene 

ingezetenen te Bovensmilde, gaf zich uit voor koopman in vette varkens, en wel voornamelijk in de beste 

soort, ging eenige accoorden aan, en bestelde den maaltijd bij F.K. Vooraf gebruikt hij de noodige 

glaasjes, ging even de deur uit, zeggende verblijf te willen houden bij F.K., vertrok weder, maar liet zich 

niet weer zien, evenmin bij F.K. als bij hen met wien hij een accoord had gesloten. 

Over zijn niet terug komen ongerust wordende  ging men zoeken bijlangs de vaart, dewijl het avond was, 

maar weldra vernam men, dat mijnheer de varkenkoopman een geheel anderen weg was opgegaan. Tot nu 

toe schijnt hij ook nog niet weer terug gekomen te zijn. 

(Deze persoon is later te Peize in hechtenis genomen, daar hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan 

diefstal van een kleedingstuk en gevankelijk naar Assen getransporteerd) 


