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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 JULIJ 1859

Smilde, 19 Julij. Dat men ’s avonds brij gebruikt van rogge, die ’s morgens nog op wortel stond, is
eene zeldzaamheid, die misschien haar weerga niet heeft gehad. ’t Is te Hoogersmilde in de
voorgaande week gebeurd. H. Klaassens maait ’s morgens vroeg rogge, die hij ’s middags dorscht,
dadelijk laat malen en er ’s avonds brij van kookt.
- 20 Julij. Heden is bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes gebleken, dat er waren
ingekomen 49 briefjes, waarvan geene van onwaarde. De aftredende leden zijn alle weer benoemd:
Mr. P. v.d. Veen ,et 38, E. Tonckens met 34 en J.H. Wind met 30 stemmen.
INGEZONDEN STUKKEN
Ingezetenen van Smilde hebben een adres aan de Staten ingediend, ten einde te bevorderen, dat de zoo
hoogst noodzakelijke wateropmaling uit het Punterdiep langs de Noord-Willems-vaart tot stand kome.
Heeren Ged. St. hebben geadviseerd, om dat adres aan hen te renvoijeren, daar zij met het bestuur der
N.Willems-vaart in onderhandeling waren over deze aangelegenheid, welke onderhandeling nog niet
was afgeloopen. De Staten hebben zich hiermede vereenigd.
Men had mogen verwachten, dat de Staten ten minste van Ged. Staten inlichtingen hadden gevraagd,
hoe ver dan de onderhandelingen waren gevorderd met eene zaak, waarbij de particuliere industrie en
ook de financien der provincie in zoo groote mate zijn betrokken. Maar niets van dit alles. Morgen
vergaderen de Staten weder, zou een of ander lid Ged. Staten niet over deze aangelegenheid willen
interpelleren en aandringen op spoed in dezen?
Smilde, 20 Julij
X.
1859
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde dochter LINA, in den ouderdom van bijna 15
jaren.
Smilde den 20 Julij 1859
J. ROEMER,
A. KUIPERS

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 JULIJ 1859

PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE
uit de Vergadering van 21 Julij 1859
Voor informatie wordt aangenomen eene verklaring van Jentje Hummel, wed. Fledderus te Smilde,
dat zij de Pieter Hummelenbrug aan de Provincie afstaat voor f 175,-, onder voorwaarde, dat er op de
tegenwoordige plaats steeds eene brug blijve, doch met afstand van de voorwaarde, dat de bewoner
van het thans door haar bewoond huis steeds bruggewipper zij.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 JULIJ 1859

Heden overleed in den ouderdom van 85 jaar en 6 maanden, onze geliefde tante, MARGJE SIJMENS
VELDHOF, Wed. van wijlen S IPKO HEIDA.
Hoogersmilde, 22 Julij 1859
JAN HOFMAN

