
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 14 JANUARIJ 1842 
 
De ondergeteekende maakt bekend, dat de heer E. Suermondt, te Rotterdam, op vrijdag den 21 

Januarij aanstaande, bij inzate, en op vrijdag den 4 Februarij daaraanvolgende bij palmslag, 
telkens des avonds om zeven uur te beginnen, in de Veenhoop te Smilde, door het Ministerie van 

den Notaris van Lier, publiek ten verkoop zal aanbieden; eenige perceelen BOVENVEEN, gelegen 

te Smilde, en wel in het tweede Blok, zuidoostzijde der hoofdvaart, op de plaatsen genoteerd met 
de nos 28, 29,30,31,en 32. Ter bekoming van inlichtingen kan men zich vervoegen bij den 

Directeur en Veenbaas B. Jonker te Smilde en bij den ondergeteekende. 

Assen, den 12 Januarij 1842 

                                                                           Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA, procureur 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 28 JANUARIJ 1842 
 
In plaats van de Gemeente-raadsleden en de Assessoren, welke met de 1

e
 Januarij 1842 in de 

onderscheidene gemeenten van dit Gewest zijn afgetreden, zijn door de H.H. Gedeputeerde Staten 
en den heer Gouverneur benoemd, de volgende 

GEMEENTEN GEMEENTE-RAADSLEDEN ASSESSOREN 

Smilde E. Tonckens P. de Vries 

 J.E. Carsten  

 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 25 JANUARIJ 1842 
 

HARDRIJDERIJ op SCHAATSEN 

te Smilde 
Men gedenkt op vrijdag den 28 Januarij eerstkomende, des nademiddags te één uur precies, door 

manspersonen, niet beneden de 16 jaren, op Schaatsen te laten verhardrijden en vrij te vereeren: 

Eene net bewerkt echt ZILVEREN ZAKTABAKSDOOS tot prijs en een paar SCHAATSEN met ZILVER 
GEMONTEERD tot premie. 

De aanteekening zal vóór elf uur moeten geschieden, in het logement DE VEENHOOP te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 8 FEBRUARIJ 1842 
 

HARDRIJDERIJ OP SCHAATSEN 

TE SMILDE 

De vroeger alhier aangekondigde Hardrijderij op schaatsen, om den ingevallen dooi geen 

voortgang hebbende gehad, zoo gedenkt men alsnu op donderdag den 10 Februarij 1842, 

precies des middags te twaalf uren, door manspersonen niet beneden de 16 jaren, op  

schaatsen te laten verhardrijden en vrij te vereeren eene net bewerkte echt ZILVEREN 

ZAKTABAKS-DOOS tot Prijs en een paar SCHAATSEN met zilver gemonteerd tot Premie. 

De aanteekeningen ten dezen , zullen voor elf uur moeten geschieden in het logement de 

Veenhoop alhier. 


