
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 19 FEBRUARIJ  1850 
 
De BURGEMEESTER, President der VEENDIRECTIE te Smilde, maakt hiernevens bekend, dat de 

DAGHUREN voor het jaar 1850 evenzoo door de Veendirectie zijn bepaald, als die in het jaar 

1849 geweest zijn, dat is: 
De Gravers ieder…………………………………..f.0,85 

De Omloopers……………………………………...-0,60 

De Waldijkers, dubbele put………………………...-5,40 

“          “           enkele put………………………….-5,20 
                               De markt aan de Zwartsluis van de praam 

ZWARTE TURF…………………………………….75,00 

Smilde, 16 Februarij 1850 
                                                                    De Burgemeester, President der Veendirectie 

                                                                                         te Smilde voornoemd, 

                                                                                                  KIJMMELL 

Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal, op donderdag den 21 Februarij 1850, des 

namiddags te 5 uur, ten huize van Joh. Wind, te Smilde, publiek verkoopen: 
Eene Behuizinge, Erf, waarin twee woningen en ruime Schuur, benevens Tuin, en daarbij 

gelegen Groen- en Bouwlanden, ter grootte van pl.m. 2½ bunder, staande en gelegen aan de 

Noordwestzijde van de Vaart te Smilde, toebehoorende aan de Erven Sinneke de Vries aldaar. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 1 MAART  1850 
 
Hoogersmilde, 25 Febr. Heden werd alhier ter vervulling der vacerende post van herder en 

leeraar dezer gemeente, uit de genomineerden, door ouderlingen en diakenen, mitsgaders 

kerkvoogden en notabelen, gemaakt het volgende drietal van heeren kandidaten, als: C. Boll te 
Diever, J. Heerspink te Gieten en A.B. van Kuijk te Dokkum, welke eene gelijke aantal stemmen 

op zich  hadden vereenigd, en verzocht zullen worden, om nog eene predikbeurt alhier te 

vervullen. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 5 MAART  1850 
 
Smilde, 3 Maart. Men verneemt dat aan ’t bestuur dezer gemeente bij resolutie van H.H. 

Gedeputeerde Staten dezer provincie d.d. 22 Februarij jl. no. 45, is toegezonden authentiek 

afschrift van de rekening en verantwoording wegens administratie der cassa ad pios usus te 
Cloosterveen over 1849, benevens een volledigen staat der Obligatiën en Effecten dier cassa, 

met last, om die stukken, na deswege gedane aankondiging, gedurende 14 dagen ter inzage van 

een ieder in het gemeentehuis te doen voorliggen; ten einde de belanghebbenden zich daardoor 

zouden kunnen bekend maken, zoo met den staat van dat fonds, als met ’t gebruik dat daarvan 
gemaakt wordt. 

Wij juichen dit blijk van openbaarheid toe, en het der mededeeling waardig achtende, hoopen 

wij, dat belangstellenden overeenkomstig ’t uitgedrukte doel der voorligging, zich die 

gelegenheid zullen ten nutte maken. 


