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NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Dingsdag, den 11 Januarij 

 
ADVERTENTIE 

Het behaagde den Heer van leven en dood mij, nog diep bedroefd over het verlies van 

eenen waardigen zoon, op nieuw in rouwe te dompelen, door het overlijden van mijnen 

geliefden Echtgenoot, den heer mr. LUCAS OLDENHUIS KIJMMELL, lid der gedeputeerde 

staten van de provincie Drenthe. 

Hij stierf gisteren avond te acht ure, in den ouderdom van zeventig jaren en dertien dagen, 

na zes-en-dertig jaren met mij door den echt verbonden te zijn geweest. Het was eene 

ziekte van slechts drie dagen, waaronder hij bezweek. 

Allen, die den braven man gekend hebben, zullen met mij en mijne kinderen en behuwd 

kinderen zijn afsterven betreuren. 

Smilde, den 9                                                                                   M. Willinge 

januarij 1825                                                                                   wed. Kijmmell 
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NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Dingsdag, den 11 Januarij 

 
ADVERTENTIE 

Men zal op dingsdag den 18 januarij 1825, des morgens te 10 uren, in de Veenhoop te 

Smilde, ten huize van S.J. Luxwolde, na bekomen approbatie van de Regtbank te Assen en 

in het bijzijn van het vredegeregt van het kanton Assen, door den ondergeteekende 

Notaris, bij inzetting, en zaturdag daaraanvolgenden, zijnde den 22sten dezer, mede ter 

voormelden tijd en plaats, bij finale toewijzing aan de genoegbiedende verkoopen, 

volgende de door wijlen den heer W. Haasken en vrouw, nagelaten vaste goederen, als een 

huis waarin zes vertrekken met annexe hof en vijf kampen ondergrond, alles staande en 

gelegen op Hijkersmilde; benevens een keuterij op Hogersmilde, bestaande in huis, hof en 

daarbij behoorende weide en bouwlanden. 

M. Schukking, Notaris 
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NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Dingsdag, den 15 Februarij 

 
ADVERTENTIE 

Alle die gene, welke iets te pretenderen hebben van de Verveeners te Smilde, voor 

verschillende werkzaamheden en advocaten salarissen, ter zake van algemeen belang, 

worden verzocht daarvan opgave te doen aan den Secretaris E. Jonkers, te Smilde, vóór 

den 7 maart 1825, ten einde in de algemeene omslag van kosten te worden opgenomen. 


