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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 APRIL 1856 
 
Hoogersmilde, 27 April. Vrijdag den 25 April, na het ter aarde bestellen van het stoffelijk  overschot van 

de echtgenoot van den heer H. van Veen alhier, werd door de diakens ontvangen de zeer aanzienlijke som 

van f 500, welke de overledene voor haar sterven voor de armen had bestemd. En hoewel de armen veel 

aan haar verliezen, zal dit geschenk de edele geefster nog lang in aandenken doen blijven. 

Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van onze zeer geliefde 

DOCHTER CORNELIA, betuigen wij onzen hartelijken dank. 

Smilde                                                                                                            J. KLIJN 
30 mei 1856                                                                                                   F. KLIJN, 

                                                                                                                           Boerhof 

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente van Kloosterveen en Hijkersmilde,  
maken bekend: 

Dat zij op den 9 Mei aanstaande des nademiddags om zes uren voornemens zijn publiek  

uit te besteden: 

HET VERWEN VAN DE BEIDE KERKGEBOUWEN, staande te 

Kloosterveen en Boven-smilde. 

Wie gading make, kome ten huize van den Logementhouder J.H. WIND alhier, alwaar het bestek en de 

voorwaarden van af heden ter lezing liggen. 
Smilde den 25 April 1856                                                           De Kerkvoogden voornoemd, 

                                                                                                                                         C.W.E. KIJMMELL,  

                                                                                                                Van Wege hetzelve, 

                                                                                                                                                J.H. WIND 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 MEI 1856 
 
Smilde, 5 mei, Gisteren avond kwamen hier, zoo men meent, drie uit de Ommerschans gevlugte 

deserteurs in den winkel van de wed. D. Dadelijk maakten ze zich aan diefstal schuldig, naar het schijnt 

met het doel, om naar de gevangenis in plaats van naar de kolonie gebragt te worden. Of ze hun doel 

zullen bereiken, weten we niet; maar wel, dat ze in verzekerde bewaring zijn genomen. 

DE NIEUWE VEENHOOP. 

AALTIEN LUXWOLDA te SMILDE berigt aan hare BEGUNSTIGERS, dat zij haar nieuwe LOGEMENT 

bovengenoemd heeft geopend; hopende door prompte en civiele bediening zich het haar tot hiertoe 

geschonken vertrouwen bij voortduring waardig te toonen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 MEI 1856 
 
De Notaris A.J.C. Tellegen te Smilde zal, op nader te bepalen dag en uur,  in den loop dezer maand, in 
 de Nieuwe Veenhoop bij A. LUXWOLDA te Smilde, ten verzoeke van Heeren DIRECTEUREN VAN DE 

DRENTSCHE VEEN- EN MIDDEN-KANAALMAATSCHAPPIJ, overgaan tot de  

OPENBARE VERHURING, 

voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren, van: 
De eerste SCHUTSLUIS en WONING, benevens vijf BRUGWACHTERSWONINGEN met bijbehoorende 

GRONDEN, aan het Oranje-Kanaal, in de gemeenten de Smilde en Beilen. 


