PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 16 NOVEMBER 1852

Smilde, 13 Nov. Gisteren avond verteerde het alhier bestaande zanggezelschap een gedeelte van
deszelfs pot. Na dat men een paar zangstukken had gezongen, werd den onderwijzers Veenekamp en
Meijering door twee meisjes onder gepaste woorden elk een fraai bewerkte gouden vingerring
overhandigd; waarop genoemde onderwijzers kort maar zaakrijk antwoordden, en de avond verder
in gepaste vrolijkheid werd doorgebragt. Heeft ’t gezelschap hierdoor een blijk van erkentelijkheid
gegeven; wij twijfelen niet, of de onderwijzers zullen met onvermoeiden steeds toenemenden lust
voortgaan, het gezang meer en meer te volmaken.
14 Nov. Heden morgen werd aan de Chr. Afg. Gemeente alhier bekend gemaakt, dat de W.Ew. Heer
K.J. van Goor zich verpligt had gevonden voor de beroeping herwaarts te bedanken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG, 20 NOVEMBER 1852

De Erfgenamen van wijlen den Heer MATTHIJS DE VROOME, oud-ontvanger te Smilde, zijn
voornemens ten overstaan van den Notaris VAN LIER publiek te verkoopen deszelfs
nagelatene INBOEDEL, bestaande in:
Een paard, zes koeijen, drie vette varkens, vier wagens, beslagen en onbeslagen, ploeg,
en verder boer- en melk-gereedschappen; 20000 halve Ned. ponden hooi, eene partij
stroo; - Voorts allerlei HUISMEUBELEN, kabinet, kasten, bedden met toebehooren, koper,
tin, blik- en aardewerk en hetgeen verder ten dag van verkoop te voorschijn zal worden
gebragt.
Deze verkooping zal plaats hebben ten sterfhuize te Smilde, op MAANDAG den 22ste, en zoo
noodig op DINGSDAG den 23sten November 1852, telkens des voordemiddags te 10 uren te
beginnen; zullende op de eersten dag de levende have en het boerenbeslag worden geveild.
H.H. VAN LIER
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 23 NOVEMBER 1852

Smilde, 20 Nov. Den 15 dezer overleed alhier de Wed. Kromkamp in den ouderdom van 87½ jaren.
Hare nakomelingen bestaan uit 8 kinderen, van welke nog 6 in leven; - 62 kleinkinderen; van welke
nog 43 in leven; - 25 achterkleinkinderen, van welke nog 17 in leven zijn; alzoo te zamen 95, van
welke 66 nog in leven zijn en 29 zijn overleden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG, 27 NOVEMBER 1852

VOORLOOPIG BERIGT
Ten verzoek van KLAAS SMID te Smilde, zal in de Maand December 1852 publiek worden geveild;
Een HUIS, bewoond door HENDRIK DE VRIES en de Wed. SCHANK te Smilde, en verdere
LANDERIJEN op de plaats No. 12 van het 2e Blok N.W. zijde der hoofdvaart;
TWEE KAMPEN bij het roode hek;
DRIE KAMPEN achter de Israëlitische Kerk;
TWEE KAMPEN achter het huis, bewoond door BOVERHUIS;
En een HUISJE op het eerste blok N.W. zijde der hoofdvaart, bewoond door J. BEZEMA en JANNES
BOS.
H.H. VAN LIER

