
blad 1853b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 JANUARIJ 1853 
 
24 Jan. De meid van E. v. V., alhier gister avond tusschen acht en negen iets in den kelder willende 

verrigten, vond denzelve vol rook, en het kozijn van het kelderraam in brand. Door spoedig 

aangebragte hulp had men het spoedig gebluscht. Naar alle waarschijnlijkheid moet men hier aan 

kwaadwilligheid denken. 

Heden is alhier uitbesteed het bouwen eener Israëlitische school met onderwijzerswoning, en is 

aannemer geworden de ingezetene Bos, voor eene som van f 949, 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JANUARIJ 1853 
 
Smilde, 26 Jan. Gisteren avond hadden we het genoegen, door ons muzijk-gezelschap de Harmonie 

een concert te hooren geven. De verschillende stukken werden zeer goed en het stuk La Folte met 

veel juistheid uitgevoerd. Ook de bekende zanger Hindriks, - daartoe uitgenoodigd, - liet zich 

hooren, en handhaafde zijn verkregen roem op eene uitmuntende wijze. Aan het talrijk opgekomen 

publiek werd door ’t een en ander een genotvolle avond verschaft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 FEBRUARIJ 1853 
 
Smilde, 31 jan. Als eene bijzonderheid kan men van hier berigten, dat op donderdag den 27 dezer 

door L. Kregel nog 12 peren van eenen boom zijn geschud, nog geheel gaaf en goed van smaak. 

Was er bij de eerste oproeping van sollicitanten naar de vacante Israëlitische school alhier maar één 

sollicitant opgekomen; bij de tweede oproeping hebben zich drie aangegeven; waarlijk een klein 
getal naar eenen post van f 350 en vrije woning. 

ROELOF BENNINK en Kinderen zijn voornemens, ten overstaan van den Notaris Mr. J.L. TONCKENS 

te Hoogeveen, op ZATURDAG den 5den Februarij 1853 des ’s avonds 7 uren ten huize van den 

Logementhouder Johns. WIND op de Smilde bij INZATE publiek te veilen: 

1. Een HUIS, ERF en HOF, staande en gelegen te Smilde, Noord-Westzijde der Hoofdvaart, zeer 
geschikt tot het uitoefenen van allerlei affaires. 

2. Eenige perceelen BOUWLAND, GROENLAND en DALGROND, gelegen op de Smilde. 

                                                                                                                                                       J. L. TONCKENS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 FEBRUARIJ 1853 
 
OP WOENSDAG DEN 9 FEBR. 1853, 

Palmslag 
in de Veenhoop te Smilde, ’s avonds 6 uur. 

Van de 7 perceelen Veen en ondergrond bij de Meesters-wijk te Smilde, op den 26 Jan. j.l. 
geveilde, door Notarissen TADEMA en  

                                                                                                          Mr. A. HOMAN 


