DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 24 JANUARIJ 1845

In de gemeente Smilde zijn over 1844 geboren 176 kinderen, 92 van ’t manl. en 84 van ’t vrouwl.
geslacht; waaronder 5 onecht en 1 doodgeboren; gestorven 94, 52 van ’t manl. en 42 van ’t vrouwl.
geslacht; 46 huwelijken gesloten; 33 personen in de gemeente gekomen en 29 uit dezelve vertrokken.
De bevolking, welke 1 Jan. 1844 bedroeg 4193 zielen, beliep 1 Jan. jl. 4279 zielen; hiervan 3699
hervormden, 430 afgescheidenen, 17 r. catholijken, 2 lutherschen, 5 doopsgezinden en 126 israëliten.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 7 MAART 1845

De Notarissen J. Albarda Az. te Leeuwarden en H.H. van Lier te Assen, zullen op dingsdag den 18
Maart 1845, des avonds te 6 uren, te Smilde in het logement de Veenhoop, ten verzoeke van de Erven
wijlen den Heer Thijs Feenstra te Leeuwarden, publiek bij inzate te koop presenteren: vier plaatsen
BOVENVEEN, zijnde de plaatsen no. 3,4, 5 en 6, in acht putten, benevens de dwarsplaats, allen in het
6de blok, noordwestzijde der hoofdvaart te Smilde, tusschen de van Lierswijk en de Norgervaart,
kadastraal in sectie K, nos 89, 91, 85, 97 en 109.
Voorts de ONDERGROND, bijlangs de Norgervaart, Oostzijde, in vier perceelen, kadastraal in de
gemeente Assen bekend in sectie H, nummer 3, ter grootte van 10 bunders, 13 roeden, 40 ellen.
Eindelijk 3 perceelen GROND, te zamen min of meer 3 bunders, gelegen aan de hoofdvaart en
straatweg van Smilde naar Assen, bekend in sectie G, het Oostelijk gedeelte van nummers 557, 485 en
484.
Na de inzate zal de dag der finale veiling worden bepaald.
Nadere informatien zijn te bekomen en biljetten der verkoop te verkrijgen bij den veenbaas Geert
Moes te Smilde, en bij de bovengenoemde Notarissen.
Assen, den 6 Maart 1845
H.H. VAN LIER

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 6 MEI 1845

VERDRAAGZAAMHEID
Voor eenige tijd huwde alhier eene tot de afgescheidene gemeente behorende vrouw, de weduwe van
A. Koens, met een onbekeerd jongman, zoo als de afgescheidenen zich uitdrukken. Geruimen tijd
daarna werd hun een kind geboren, en dit kind in de herv. Kerk gedoopt. Nu heeft de WelEerw.
Lindeman, leeraar der afgescheiden gemeente alhier, gister in de openbare godsdienstoefening, in
bijzijn ook van vele hervormde christenen, die vrouw van de gemeente afgesneden, om reden (zeide
ZWEerw.) “dat zij vóór haar huwelijk in onkuischheid had geleefd en nu haar kind aan de
afgodsdienst had toegewijd”.
Smilde, 5 Mei
H. BOVERHUIS

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 20 JUNIJ 1845

Heden overleed tot mijne en zijner kinderen en bejaarde moeder bittere droefheid, mijn geliefde
echtgenoot, de Heer Jannus Hovingh, in den ouderdom van 41 jaar en ruim twee maanden.
Smilde,
L. FLEDDERUS
14 Junij 1845
wed. J. HOVINGH

