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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 FEBRUARIJ 1859 
 

Er wordt gevraagd. 

4 WAGENMAKERSKNECHTEN, hun werk goed of ten dele verstaande; zij kunnen dadelijk vast werk 

bekomen bij H. BOS, Aannemer enz. te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 FEBRUARIJ 1859 
 
Smilde, 10 Feb. Met genoegen kunnen wij berigten, dat de Molenwijk en andere daarin uitloopende 

wijken, waar langs in bijna twee jaren geen turf is kunnen afgescheept worden, thans vol water staan. 

Heerlijke uitwerking van het leidingskanaal! De eerste lading is met vlaggen de Molenwijk komen 

afvaren. Overigens is de afscheping van turf hier vrij druk, daar men overal goed van water en niet 

minder van turf is voorzien. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 MAART 1859 
 
Mijn geliefde Echtgenoote HENDRIKJE DE VROOME beviel heden morgen vrij voorspoedig van een 

Zoon. 
Smilde           J.H. WIND 

den 4 Maart 1859        Logementh. in de Veenhoop 

PENNINGDAG 

te SMILDE 
bij A. LUXWOLDA in de NIEUWE VEENHOOP, op Vrijdag den 11 Maart 1859, van twaalf tot vier uur na 

den middag, tot den ONTVANGST van de TERMIJNEN BOEKWEITENVEEN in het KOLONIEVELD, 

verschenen 1
e
 Maart 1959, en van alle vroeger eischbare gelden. 

          H.H. VAN LIER 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal, op Vrijdag den 11 Maart as., des middags te 12 uur, ten 

verzoeke en ten huize van JACOB HAGEMAN, bij de van Lierswijk te Smilde, in het openbaar verkoopen: 
Ongeveer 3000 bossen ROGGE-STROO en ruim 400 mudden beste  

AARDAPPELEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 MAART 1859 
 
Smilde, 7 Maart. Met genoegen kunnen wij berigten dat de natuurlijke pokken hier zeer in het afnemen 

zijn. Men heeft de opmerking gemaakt dat de gevaccineerden ze gewoonlijk in een ligteren graad kregen 
of gewijzigde pokken; terwijl de niet gevaccineerden meest echter pokken hebben gehad, ook waren, 

zoo ver wij hebben kunnen ontdekken, de gestorvenen ongevaccineerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 MAART 1859 
 
Smilde, 7 Maart. Vrijdag den 4 dezer arriveerde hier de W.Ew. heer J. Hillesum opperrabijn te Meppel. 

Zaturdag morgen sprak Z.WEw. in de Synagoge eene kernachtige redevoering uit, die eenen zigtbaren 
indruk op zijne toehoorders maakte, zoodat men hoogst voldaan en gesticht huiswaarts keerde. Z.WEw. 

had tot grondslag van zijne rede genomen het 1
e
 en 2

e
 gebod der Tien Geboden. Den volgenden dag 

inspecteerde Z.WEw. de Israëlitische school alhier, in tegenwoordigheid van de schoolcommissie. De 
kinderen gaven in verschillende vakken blijken van goed onderwezen te zijn. Met eene korte aanspraak 

aan den onderwijzer en schoolcommissie eindigde de plegtigheid. 


