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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 JANUARIJ 1856 
 
Op Vrijdag den 18 Januarij 1856, des avonds te 7 ure in het logement van JOH. WIND te Smilde, zal 

PALMSLAG worden gehouden van: 

1
e
. HUIS en LAND, te Smilde aan de Hoofdvaart, Noordwest-zijde, benevens een HUISPLAATS aan de 

Zuidoost-zijde, toebehoorende aan de erven de Weduwe WIJBE JONKMAN te Smilde. 

2
e
. KEUTERIJ van de Heeren VOS, gelegen te Hijkersmilde, thans in gebruik bij MARTEN EVERTS BOS. 

3
e
. VEEN- en ONDERGROND te Smilde, in de Vriesche Polder bij de Meesterswijk, toebehoorende aan 

Mr. A. VOS en ADOLF SOER. 

4
e
. VEEN- en ONDERGROND te Smilde op de Grietmanswijk, toebehoorende aan Mr. C.L. KNIPHORST. 

                                                                                                 Notaris H.H. VAN LIER 

 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 JANUARIJ 1856 
 

AANBESTEDING 

BIJ GESLOTEN BRIEFJES 

AALTJE LUXWOLDA, Logementhoudersche in DE VEENHOOP te Smilde, is voornemens, bij gesloten 

briefjes onderhands AAN TE BESTEDEN: 

Het Bouwen van een nieuw LOGEMENT en SCHUUR, met bijlevering der benoodigde Materialen. 

BESTEK ter lezing aan DE VEENHOOP te Smilde en BESTEK en TEEKENING bij KUIPERS in het wapen 

van Drenthe te Assen. De briefjes franco in te zenden vóór den 24 Januarij ek. bij A. LUXWOLDA 

voornoemd en bij den Heer G.P. SERVATIUS te Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 JANUARIJ 1856 
 
Smilde, 15 Jan. Eene commissie van afgevaardigden uit de binnenschipperij, het Zwolsche diep 

bevarende, van Zwolle, Hasselt, de Dedemsvaart, Zwartsluis, Meppel, Hoogeveen en de Smilde, heeft 

zich heden begeven ten huize van Mr. P. van der Veen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
wonende alhier, en aan hem, onder eene gepaste toespraak, voorgelezen en overhandigd navolgend 

manifest van hulde. 

Aan den Heer Mr. P. van der Veen, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

De ondergeteekenden, binnenschippers het Zwolsche diep bevarende, hebben met belangstelling kennis 

genomen van het voorstel tot enquète door U gedaan en de Tweede Kamer omtrent den tol op ’t 

Zwolsche diep. 
Zij twijfelen er niet aan of de Tweede Kamer zal de regtvaardigheid doen zegevieren, want der 

requestranten zaak is regtvaardig, en de Vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk neemt immer 

regtvaardige besluiten. 
Hoe dat besluit worde, de requestranten rekenen zich verpligt aan U, die over de zaak des Zwolschen 

dieps een zoo krachtigen stap hebt gedaan, en zij beijveren zich om door dezen eene openbare en 

welverdiende hulde te brengen aan Uwe werkzame en vruchtbare zucht voor billijkheid en 
regtvaardigheid te bevorderen; wees verzekerd dat het door U gedaan voorstel tot enquète eene schoone, 

aangename en luisterrijke herinnering zal zijn aan Uwen voor ons en voor de Nederlandsche natie zoo 

belangrijken parlementairen loopbaan.  

Wij zullen die herinnering immer levendig houden. 
                                                                                    Gedaan te Zwolle en Zwartsluis den 

Volgen 203 onderteekeningen van schippers 

 

 De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, ten verzoeke van den eigenaar ADOLF POMPER te Peelo, op 
Zaturdag den 26 Januarij aanstaande, des avonds te 6 uur, ten huize van JOHANNES WIND te Smilde. bij 

inzate en later bij palmslag verkoopen: 

Een HUIS, zeer geschikt tot BAKKERIJ of GRUTTERIJ, en ERF, benevens TUIN, staande en gelegen te 

Smilde aan den Straatweg, nabij de Grietmanswijk, in gebruik bij JOHANNES DORDMOND. 


