blad 1853a
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 JANUARIJ 1853

Smilde, 11 jan. De chr. afg. gemeente alhier heeft van Ds. Bavink berigt ontvangen, dat Z.WEw.
het beroep, ten tweeden male ontvangen, in ernstige overweging nam.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 JANUARIJ 1853

Smilde, 12 Jan. In de openbare raadsvergadering van heden waren alle leden behalve de heer W. de
Vroome tegenwoordig. Er is besloten: 1e eene Commissie te benoemen ten aanzien van den
grindweg van hier naar de Lemmer, ter opmaking eener begrooting van kosten; 2 e idem betrekkelijk
den aankoop of de verkrijging van den noodigen grond voor een nieuw gemeente-huis; - 3e idem,
om onderzoek te doen naar het testament van wijlen Mevrouw Rebenscheijd. voorts zijn verbeterd
vastgesteld: a een reglement op de nachtwacht en b een op de verandering van woonplaats.
OP VRIJDAG DEN 21 JAN. 1853
des voormiddags 10 ure verkooping van 45 Dagwerken uitmuntende ZWARTE TURF IN VUREN op
de 6de BLOKPLAATS 19 aan de van LIERS Wijk te Smilde, onder administratie van de Heer H. DE
VROOME, ten wiens huize de bijeenkomst is.
H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 JANUARIJ 1853

Smilde, 17 Jan. Het strekt ons tot genoegen, te kunnen berigten, dat hier geen vee meer door de
Longziekte aangetast is; de koe van C. de Jonge, die er nog aan lijdende was, is, volgens de
verklaring van den veearts Mos, hersteld. In ’t geheel zijn vier stuks aangetast geweest, een, een kalf
van ½ jaar, is overleden; de anderen zijn genezen; de ziekte was in zeer ligten graad.
VERKOOP
VAN AANGESNEDEN VEENEN.

Binnen kort en op nader te bepalen dag en plaats, gedenkt de ondergeteekende ten overstaan van den
Notaris VAN LIER ter verkoop aan te bieden:
De halfscheid van 2 halve Veenplaatsen met ondergrond en de daarop staande Behuizinge,
mandeelig met J.H. DE GRIJS, gelegen in de gemeente Smilde op de Suermondtswijk, bekend in
sectie F het Huis no. 213 en de Veenen 211 en 214.
Informatien deswegens bij bovengenoemden Notaris en den eigenaar
H.J. VAN MEEKREN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 JANUARIJ 1853

Smilde, 23 Jan. Voor een paar dagen kregen een man en eene vrouw alhier eenige woorden. De
vrouw koopt drank, om, zooals zij zich uitdrukt, de kwestie af te drinken, maar de man wil niet en
zegt: Ik wil nooit weer met u drinken. Dan verdrink ik mij, zegt zij, en loopt de deur uit. Niemand
vermoedt erg, maar, daar zij niet terugkeerde, gaat men naar buiten, en vindt haar in de vaart;
spoedig besluit men het volvoeren van haar voornemen te verhinderen; waarin men dan ook
gelukkig slaagde.
Ds. Baving, door de Chr. Afg. gemeente alhier ten tweede male beroepen, heeft ook voor dit tweede
beroep bedankt.

