blad 1856n
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 JUNIJ 1856

Smilde, 26 Julij. Men verneemt, dat door P. Jansen, voorman van Smilde op Groningen, concessie is
aangevraagd voor een trekschuitveer van Smilde, langs de te graven Noord-Willemsvaart, op
Groningen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 2 JULIJ 1856

(Uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten)

Personeel der geneesoefenaars
Als Heelmeester voor het platte land zette zich neder te Smilde de heer J. Wijchgel, tevens
Vroedmeester voor het platte land, terwijl zich als Heelmeester voor het platte land van Anlo naar
Smilde verplaatste de heer J.C. Kuneke.
Ambachts- en Fabrieksnijverheid
De voornaamste fabrieken zijn:
Te Smilde ééne bierbrouwerij, twee blokkenmakerijen, twee kalkbranderijen, ééne katoenweverij, tevens
stoffendrukkerij en verwerij, met 6 werklieden, die alle tamelijke voordeelen opleverden.
Te Smilde 69 schepen, metende 4212 tonnen. En twee scheepstimmerwerven. Op de twee werven te
Smilde, aan één waarvan ééne molen- en wagenmakerij is verbonden, waren werkzaam 22 arbeiders. Er
werden gebouwd 3 overdekte vaartuigen en 2 bokken, terwijl op beide onderscheidene vaartuigen
werden hersteld.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 JULIJ 1856

Smilde, 9 Julij, In de gisteren gehouden raadsvergadering waren zeven leden tegenwoordig. Na
voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering, werd: a. onderzocht de
geloofsbrieven van het nieuw benoemd raadslid J.H. Wind, en daar de naam in de geboorte-acte
verschilde van dien in de geloofsbrieven, besloten, deze tot aanvulling terug te zenden; b. behandeld de
begrooting over 1856 en gewijzigd overeenkomstig de door Ged. Staten daar op gemaakte
aanmerkingen, uitgezonderd de bezoldiging van den tweeden veldwachter en de kosten, aangewend tot
afbreking van de molenwijksbrug; c. geweigerd de kosten van zoodanige bedelaars, die door geboorte
hier geen domicilie hebben; d. de wijziging goedgekeurd in de verordening ter heffing van belasting op
het gedisteleerd; e. eene commissie benoemd tot onderzoek der door B. en W. ontworpene
strafvordering.

Heden overleed tot bittere droefheid zijner kinderen de heer M. DE HAAN, geneesheer alhier, in den
ouderdom van 60 jaren en 4 maanden.
Smilde den 10 Julij 1856
J.T. DE HAAN
Med. Doct. te Rolde,
Uit aller naam.

De Logementhouder H. RONNER, in de Veenhoop op de Smilde, maakt aan het publiek bekend, dat
geregeld alle DINGSDAGS morgen om 5 uur een welingerigte WAGEN afrijdt naar Groningen en terug,
tevens ook BESTELLINGEN.
H.. RONNER

