
blad 1858n 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 SEPTEMBER 1858 
 

Uittreksel. 

Bij beschikking van de Arrondissements Regtbank te Assen van den zeven en twintigsten  Julij 1800 
acht en vijftig, gratis op de afgegevene grosse geregistreerd, is het huwelijk tusschen AALTIEN 

DRENTHEN, zonder beroep, en JAN KRAMER, vroeger Grutter, thans zonder bepaald beroep, wonende 

beiden te Smilde, doch de laatste gedetineerd in het huis van tuchtiging te Leeuwarden, ten verzoeke 
van eerstgenoemde, ontbonden verklaard, - zijnde verder de verzoekster, bij beschikking van gemelde 

Regtbank van den zeventiende September 1800 acht en vijftig, gratis op de grosse geregistreerd, 

toegelaten, om eerstgenoemde beschikking vrij van zegel en registratieregten en vrij van alle andere 

kosten, ten uitvoer te leggen. 
Assen den 23 September 188.     Voor extract conform, 

       De Procureur van de verzoekster 

         A. VOS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 SEPTEMBER 1858 
 
Smilde, 27 Sept. Deze zomer schijnt zich bijzonder te kenmerken door buitengewone groeikracht. Zoo 

is aan een enkelen aardappelstam in den tuin van A. van Hage alhier het verbazend getal van 220 

aardappels gegroeid, waaronder 120, die de  dikte van goede eetaardappels hadden. Deze stam was 

met zeer veel zorg door den eigenaar behandeld. 

De Commissie voor de WATERLEIDING uit het ORANJEKANAAL naar de Molenwijk te Smilde, roept 

bij dezen op de  

Ingelanden, 

aan de Zuid-Oostzijde boven het Schut der genoemde Wijk gelegen, om te compareren ten 
Gemeentehuize de NIEUWE VEENHOOP aldaar, op Woensdag den 29 dezer, des namiddags te vier ure, 

ten einde over de onverwijlde daarstelling dier waterleiding te handelen. 

Smilde, 27 Sept. 1858        Namens de Commissie 

         C.W.E. KIJMMELL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 OCTOBER 1858 
 

25jarige Echtvereniging 

van 

J.C. POELMAN 

en 
W.H. WIND 

Kloosterveen, 5 October 1858 

Op Zaturdag, 16 October e.k. ’s avonds 7 uur, in het LOGEMENT DE OUDE VEENHOOP te Smilde, zal 

publiek BIJ PALMSLAG worden verkocht: 

GEMELD LOGEMENT 

de Oude Veenhoop, 

staande en gelegen aan den straatweg en hoofdvaart te Smilde, bevattende ruime VERTREKKEN, groote 
JAGTWEIDE, ruime ZAAL en STALLING, SCHUREN, met den daarbij en omgelegen GROND, bij inzate 

gebragt in 3 perceelen als: 

 1
e
. Logement op f 7600,- 

 2
e
. Huisplaats op f 980,- 

 3
e
. Tuin op f 1060,50. 

Assen, 4 October 1858     A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

         Notaris 


