
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 7 DECEMBER  1852 
 
Smilde, 4 Dec. De Chr. afgesch. gemeente alhier heeft gisteren met algemeene stemmen tot haren 

herder en leraar verkozen den W.Erw. Heer Baving, predikant te Ulzen, graafschap Bentheim. 

3 Dec. Heden heeft hier weder eene raadsvergadering plaats gehad. Er waren aanwezig 8 leden. Er 

is 1
e
 vastgesteld de rekening over 1851; 2

e
 idem de begrooting over 1853; 3

e
 besloten de meerdere 

kosten der hulpmarechaussee dan het rijk en de provincie daarvoor betalen, te nemen voor 

rekening van de gemeente;  4
e
 zich tot de commissie voor den aanleg van den grindweg van hier 

naar Lemmer te wenden om inlichting; 5
e
 een adres van de Isr. Schoolverzorgers om eene 

gemeentelijk subsidie van f 200,00 ter opbouwing van eene nieuwe school te wijzen van de hand. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 11 DECEMBER  1852 
 
Smilde, 10 Dec. Wij vernemen, dat de veearts Mos van Assen, die de zieke koeijen van C. de 

Jonge alhier behandelt, nog niet durft te verklaren, dat werkelijk de longziekte onder dezelve 

heerscht, terwijl, zoo het wel longziekte is, derzelve aan hem nog niet in zoo ligten graad is 

voorgekomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 14 DECEMBER  1852 
 
De Erfgenamen van wijlen den heer MATTHIJS DE VROOME, Oud-Ontvanger te Smilde, zijn 

voornemens ten overstaan van den Notaris VAN LIER te Assen, publiek te verkoopen: 

Een BOERENPLAATS, zijnde BEHUIZINGE, SCHUUR, HOF, WEIDE- en BOUWLAND en 

ondergronden, te zamen groot p.m. zestien Bunders, waarvan circa 10 Bunders Land zijn 
aangemaakt, staande en gelegen te Hijkersmilde N.W. zijde der hoofdvaart aan den straatweg, en 

dan in een opstrek achter uit; 

Voorts VIER KAMPEN aan de Prakkenwijk, en een HAKBOSCH, gelegen te Hoogersmilde bij de 
Veldhuizen. 

Deze verkooping zal plaats hebben te Smilde en het Logement van JOHANNES WIND, op 

DONDERDAG 23 December 1852, des avonds precies te 6 uur te beginnen. 

Assen, 13 December 1852                                                                 H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 21 DECEMBER  1852 
 
Smilde, 20 Dec. Met genoegen verneemt men, dat de tegen heden aangekondigde executoriale 

verkoop ter Rolle der Regtbank van het armhuis van de Hervormde diaconie van Kloosterveen en 
Hijkersmilde niet heeft plaats gehad, vermits de diaconie uit de subsidie van de kas ad pios usus, 

de schuld heeft gekweten. Dit berigt zal zeker strekken tot geruststelling van zoovele 

belangstellende leden dier gemeente, welke met bezorgdheid dien verkoop te gemoet zagen. 

Eerlang en bepaaldelijk bij gelegenheid van den Palmslag van de Goederen van KLAAS SMIT zal 

Publiek worden verkocht: 
Een BEHUIZINGE, waarin drie vertrekken, voorts KEUKEN, SCHUUR, met de daar achtergelegen 

TUIN, alles staande en gelegen te Smilde ten Noord-Westen van de Hoofdvaart, in huur wordende 

bewoond en gebruikt door den Rijks-Ambtenaar SCHOLTEN. Deze behuizing is gelegen voor eenig 

Land van KLAAS SMIT. 


