blad 1856l
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 MEI 1856

GROOTE BOELDAG
op de Kromme Wijk te SMILDE,
en sterfhuize VAN MARGIEN REINDERS DE JONG, van twee PAARDEN, 20 stuks HOORNVEE, zes
Vriesche SCHAPEN, WAGENS, PLOEG, EIDE, KOORNWAAIJER, KARN en verder BOER- en
MELKGEREEDSCHAP, KABINET, KAST, KLOK, BEDDEN met TOEBEHOOREN, PORCELEIN,
KOPER, TIN en AARDEWERK en alle HUISRAAD.
Dewelke zal gehouden worden op DINGSDAG den 27 Mei 1856, des voormiddags te negen ure, en zoo
noodig den volgende dag.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 MEI 1856

Smilde, 23 Mei 1856. Het ORANJE-KANAAL is thans opengesteld van af de Drentsche Hoofdvaart tot
in de Odoorner Veenen, voor de Schippers, die verlangen aldaar turf te laden, toebehoorende aan de
Aannemers van bovengenoemd Kanaal
EEN KLEERMAKERSKNECHT,
zijn werk geheel of ten deele verstaande, kan dadelijk werk bekomen bij R. DIETERS, bij de Veenhoop
te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 31 MEI 1856

DE LASTERAARS TE SMILDE,
die onlangs mijn goede naam bij eenige handelshuizen te Amsterdam hebben willen bezoedelen met
naamlooze brieven, noem ik LAGE SCHURKEN, wanneer zij dezelfde brieven niet eerdaags aan
dezelfde kantoren inzenden, met hunne namen voluit geteekend.
MARKUS J. BLOEMENDAAL JR.
te Smilde

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 JUNIJ 1856

Smilde, 2 Junij. Voor eenige dagen zijn hier op de Suermondtswijk in het Veen, toebehoorende aan S.
Smit alhier, bij het graven van turf gevonden twee horens van een rund, dat, naar deze horens gerekend
eene kolossale grootte moet gehad hebben. Zij lagen ongeveer 1 el 8 palm beneden de oppervlakte en
5 palmen boven den vasten bodem, en zoo regelmatig, alsof ze nog aan den kop waren bevestigd. Naar
het steller dezes voorkomt, moet het rund waarvan overigens geen spoor meer is gevonden, gelegen
hebben met den kop naar het Zuidoosten. Verdere gissingen hierover te maken, laten we aan meer
kundigen in dezen over.
Op den 28 Mei jl. overleed mijn geliefde Echtgenoot JAN HAVEMAN DE JONGE WOLTERS, na eene ziekte van
eenige weken, in den ouderdom van 33 jaren en 3 maanden. Met bittere droefheid staar ik met mijn drie nog
jonge kinderen op de ontslapene Echtgenoot en Vader.
Als administrateur der diaconie-kas van de Hervormde gemeente alhier, wordt hij mede betreurd door de armen,
die hij met belangstelling en liefde diende. Zijn werkzaam geloof in het Evangelie, dat hij in zijn leven
beoefende was hem in het sterven tot troost, en opende hem blijde vooruitzigten op een beter leven.
Zijn verwachting is mijne vertroosting: terwijl ik de hoop koester eens daar met hem hereenigd te worden, waar
de dood de banden der liefde niet meer verbreken kan.
Smilde den 2 Junij 1856
ANNA DE JONGE
Wedu. J.H. DE JONGE WOLTERS

