
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 13 NOVEMBER 1849 
 

BOMEN, HEESTERS, BLOEMGEWASSEN, enz. 

De ondergeteekende heeft de eer hierdoor aan het publiek ter kennisse te brengen, dat door hem, 

te Smilde, wijk A, no. 57, is opgerigt eene Boom- en Bloemkweekerij. Door de gunstige legging 

aan de Hoofdvaart in staat gesteld, om gemakkelijk allerwegen commissien te verzenden, en door 
een ruim assortissement, om aan alle aanvragen te voldoen, zoo neemt hij de vrijheid,om zich bij  

een ieder minzaam aantebevelen; zullende hij van zijn kant alles tot eene spoedige en 

naauwkeurige nakoming der bestellingen aanwenden. 
Smilde, 8 November 1849                                                                        H. DE WAL 

Zodra mogelijk zullen de prijscouranten worden verzonden. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 20 NOVEMBER 1849 
 
Smilde, 19 Nov. De turf is hier dit jaar uitmuntend goed droog geworden; echter is er op verre na 

niet zoo veel gegraven als in 1848; en toch staan onze veenen nog vol. De afvoer, in voorjaar en 
zomer beneden ’t gewone, bedraagt niet meer dan 1/3 van ’t geveende: de prijzen waren laag, 

doch hebben zich in de laatste weken bij meer afvoer verbeterd. De zwarte turf geldt thans van 24 

tot 28 gulden ’t dagwerk; de gestelde marktprijs van de Zwartsluis is f.70 de praam; de graauwe 
kan ternaauwernood den accijns opbrengen. De boekweit, een ander voortbrengsel onzer veenen, 

is door ’t gunstige herfstweder, meest binnen gekomen; opnieuw aangelegde veenen, die goed 

gebrand waren, wast een middelmatige verbouw, de nachtvorsten in September hebben echter veel 

schade aangedaan. De oude veenen gaven zeer weinig zaad, maar veel mier, dat goed gewonnen 
en best veevoeder is : door elkander rekent men de opbrengst op 3 a 4 mud per bunder. 

 

Bij acte, verleden den 6 November 1849, behoorlijk geregistreerd, is door den Kantonregter te 

Leeuwarden aan den Heer HENRICUS DE WAL, thans zonder beroep, gedomicilieerd te 
Leeuwarden en zich ophoudende te Smilde, handligting verleend; speciaal tot uitoefening eener 

BOOMKWEEKERIJ, het drijven van handel en nering in BOOMEN, BLOEMEN en andere gewassen, 

het koopen en verkoopen van Boomen, ook van zoodanige, welke niet door hem gekweekt zijn; 
het sluiten van Verbintenissen daaromtrent, het bebouwen zijner Landerijen, het sluiten van 

Verhuringen en de geheele Ontvangst en Uitgave van en de beschikking over zijne inkomsten. 

Leeuwarden, den 15 November 1849                                     Mr. J.L. HUBER, Griffier 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 27 NOVEMBER 1849 
 
Smilde, 25 Nov. Was ’t getal sterfgevallen hier, tijdens’t heeerschen der cholera, gedurende de 

maanden Julij, Augustus en September dezes jaars, buitengemeen groot, bedragende door 

elkander 25 in de maand; verblijdend is ’t en ’t verdient dankbare opmerking, dat hier nu sedert 

den 3 October tot 20 November, dus in ruim 6 weken, op eene bevolking van 4500 zielen, slechts 
een sterfgeval plaats heeft gehad van een kraamkindje, een half uur levens oud. Zóó wisselen zuur 

en zoet elkander af in ’t aardsche dal, het toneel van bestendige verandering, om ons te leeren: 

God regeert. 

Hoogersmilde, 25 Nov. Onze geliefde leraar, ds. B.W. Scholten, beroepen naar de gemeente te 

Lage Zwaluw, nam heden van ons afscheid, na op gisteren van zijne betrekking op de klassis en 

deze gemeente te zijn losgemaakt door den gecommitteerde van het klassikaal bestuur van Assen, 

ds. H. Doorenbos, predikant te Hijkersmilde, in tegenwoordigheid van den tweede consulent ds. 
L.L. van Loenen, predikant te Beilen. 

De afscheidsgroet van Paulus aan de gemeente te Corinthe was de zegewensch, waarmede ZEw. 

zijne dienst in ons midden besloot, 11 Cor. 13 vs. 13b: De gemeenschap des H. Geestes zij met u 
allen. 

Onze beste wenschen volgen hem op zijn nieuwe standplaats, werwaarts hij de verzekering met 

zich meeneemt, dat de gemeente alhier haren éérsten herder en leeraar nooit vergeten zal. 


