
 

blad 1873w1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 OKT. 1873 
 
Ondergeteekenden, allen slagers in de gemeente Smilde, brengen door dezen ter kennis van 

belanghebbenden, dat zij van nu aan het slagtloon van een Varken met f 0.10 en van een Koebeest 

met f 0.25 hebben 

verhoogd. 

Smilde, 17 Oct. 1873. 

JENE MULDER. 

JANS MULDER. 

Hk. MULDER. 

CORNs. FEIJEN. 

JAKOB BOER. 

BAREND MECHIEL. 

LAMB. MULDER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 OKT. 1873 
 
+ Smilde, 18 Oct. Gister geraakte bij de van Liers-brug een kind in de diepe vaart. De moeder ’t 

ziende, sprong het na, doch kon haar lieveling niet redden. Gelukkig echter bleef zij, met haar lieveling 

in den arm, drijvende, zoodat het haar echtgenoot J.H., die onmiddelijk kwam toesnellen en zich mede 

te water begaf, mogt gelukken zijne vrouw en kind het leven te redden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 OKT. 1873 
 
+ Smilde, 23 Oct. Gisteravond maakte de dienstmeid van dr. van Buuren andivie schoon in de vaart. 

Door het langdurig voorover staan schijnt ze duizelig geworden te zijn, althans toen ze de stap weer 

wilde oploopen sloeg ze achterover en viel in de vaart. Gelukkig werd dit ongeval door den zoon van 

den onderwijzer Venekamp, die daar voorbij ging, ontdekt. Hij aarzelde geen ogenblik om in de vaart te 

springen en had het geluk de meid te redden. Was de heer Venekamp niet zoo spoedig ter hulp gesneld, 

dan zou zij zeer waarschijnlijk verdronken zijn. 

Hoogersmilde. 

Op Dingsdag 11 November 1873, des voormiddags te 12 uur, in het logement van de Weduwe 

FLEDDERUS te Oude Smilde, ten verzoeke van den heer Hk. OOST aldaar, publieke verkoop 

van: 

1
e
. EENE BEHUIZINGE, gelegen in de nabijheid van ’t Oranjekanaal, aan den straatweg te Oude 

Smilde, met achtergelegen best GROEN- en BOUWLAND, groot pl. m. 2 hectares, bewoond door 

en in gebruik bij WILLEM KALSBEEK. 

2
e
. Twee Woningen, daarnaast gelegen, met bijgelegen GROEN- en BOUWLAND, VELD en 

VEEN, bewoond door en in gebruik bij de Weduwe ROELOF BISSCHOP en Albert Boerhof. 

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

Smilde. 

Op Zaturdag 1 November 1873, 

’s namiddags te 2 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van  

40 Loopvarkens en 25 Friesche en Drentsche vette Schapen, 

ten verzoeke van H. MOES te Smilde. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 


