DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 24 FEBRUARIJ 1843

Op donderdag den 2 Maart 1843, des avonds te 6 uur, zullen te Smilde, in de hierna
gemelde behuizinge, publiek worden geveild een BEHUIZINGE, waarin vier vertrekken
en stalling, waarin thans wordt uitgeoefend het beroep van kastelein, en bijzijnde
schuur, waarin vroeger het boekweiten malen is gedaan en waarbij tevens zal worden
gepresenteerd de boekweitenmalerij zelve, en daartoe nog zeer goed ingerigt,
benevens een achter het voormelde gelegene kampe LANDS, alles toebehoorende aan
R. S. Swalue te Smilde.
Assen, den 23 Februarij 1843
A. HOMAN

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 31 MAART 1843

Door de Herv. Gemeente van Dragten zijn onder leiding van den hr. D. Holwerda,
predikant aldaar, eenige gelden voor de Hooge-Smildenaren, tot stijving van het fonds
voor opbouw eener kerk en pastorij, verzameld en ingezonden. Moge dit voorbeeld
navolging vinden bij alle gemeenten des Vaderlands, opdat wij niet werkeloos toezien,
waar het kerkgenootschap vermindert, maar werkdadig de hand slaan aan deszelfs
opbouw en bevestiging. ( Prov. Friesche Ct.)

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 11 APRIL 1843

GEDEPUTEERDE STATEN der provincie DRENTHE geven door deze kennis, dat de
collecte tot gedeeltelijke bestrijding der kosten van den voorgenomenen bouw eener
Kerk en Pastorij, voor eene te stichtene Hervormde Gemeente te Hoogersmilde, welke
bij resolutie van 14 Februarij l.l. no. 215 is uitgeschreven, in de onderscheidene
gemeenten der Provincie heeft opgebragt als volgt:
Anloo f.27.31½ , Assen f.62.87½, Beilen f.15,55, Borger f.10.47½ , Coevorden
f.17,12, Dalen f.9.81½, Diever f.8.75, Dwingeloo f.38.62, Eelde f.12.00, Emmen
f.12.33, Gasselte f.13.83, Gieten f.16.03½, Havelte f.23.66½, Hoogeveen f.37.35,
Meppel f.70.27, Norg f.32.95, Nijeveen f.16.16, Odoorn f.8.92, Oosterhesselen f.9.30,
Peize f.10.26, Roden f.21.41½, Rolde f.16.52½, Ruinen f.14.29, Ruinerwold f.20.00,
Sleen f.8.54, Smilde f.63,26½, Vledder f.9.80, Vries f.22.34½, Westerbork f.13.27, de
Wijk f.27,24½, Zuidlaren f.33.00, Zuidwolde f.14.63, Zweeloo f.7.47.
De Gedeputeerde Staten voorn.,
VAN RANDWIJCK
TER ORDONNANTIE van Dezelve
W.H. HOFSTEDE JR.

