
blad 1859e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 MAART 1859 
 
Heden beviel van een Zoon E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

Smilde, 29 Maart 1859 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 APRIL 1859 
 
Smilde, 31 Maart. Gisteren avond is de timmerman A.B. alhier in de hoofdvaart geraakt, en heden 

voormiddag na lang zoekens levenloos uit het water opgehaald. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 APRIL 1859 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 12 April aanstaande, des voormiddags te 

10 uur ten verzoeke en bij de woning van ROELOF BEENS, bij de Leembrug te Hijkersmilde, in het 
openbaar verkoopen: 

20 KORVEN BESTE BIJEN, 

benevens eenige ledige KORVEN en OPZETTERS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 APRIL 1859 
 
Die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan wijlen ALBERT BRAS, in leven Mr. Timmerman, 

gewoond hebbende en overleden  te Smilde, worden verzocht daarvan OPGAVE te doen voor den 16 

April aanstaande, ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN aldaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 APRIL 1859 
 
Smilde, 8 April. Tot waarschuwing kunnen we berigten, dat hier een valsch 25 cents stuk is ontvangen 

met het jaartal 1849 en het beeld van Willem II. Het is genoegzaam kenbaar aan de blaauwe kleur en 
de onzuiverheid van rand en van alles wat er op staat, ofschoon de vorm en plaatsing van ’t geen er op 

staat, volmaakt met die van de echte overeenstemmen, zoodat hetzelve bij avond gemakkelijk voor 

echt kan doorgaan., 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 APRIL 1859 
 

DE WITTEWIJKSWEG 

te SMILDE 

is weder voor ’t publiek opengesteld. 

Smilde, den 11 April 1859      Burgemeester en Wethouders, 
         G.W. VAN LEMEL 

         De Secretaris,  

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 APRIL 1859 
 
Hoogersmilde, 17 April. Konden we voor eenige tijd van hier berigten, dat de kinkhoest onder de 

kinderen nog niet zoo gevaarlijk was, thans kunnen we dit niet meer. Eene of andere bijkomende 

omstandigheid maakt, dat deze ziekte hier tegenwoordig vele offers vraagt; in korte tijd zijn hier vele 

kinderen verleden. 


