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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  31 MAART 1855 
 
Smilde, 28 Maart. ’t Is ons aangenaam van hier te kunnen berigten, dat men besloten heeft om niet 

alleen gelijk ’t voorgaande jaar, den Goeden Vrijdag geheel toe te wijden aan de gedachten van den 

dood onzes Heeren, maar ook, om op dien dag, ’t welk zoo juist gepast is, ’t feest des avondmaals te 

vieren. Wenschelijk zou het zijn, dat ook de Chrst. Afgescheidenen daartoe besloten. ’t Is toch altijd 

hinderlijk, dat, wanneer de een zich tempelwaarts begeeft, de ander zich naar zijn akker wendt. 

Bevallen van eene Dochter S.M.D. VAN KUIJK-KLAASESZ. 

Hoogersmilde, 29 Maart 1855 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  7 APRIL 1855 
 
Smilde, 3 April. Heden is door den gemeente-raad alhier, uit het vroeger in deze Courant vermelde 

zestal, tot onderwijzer te Hoogersmilde verkozen H. Ulehake, bezitter van den tweeden rang en 

onderwijzer te Nieuw-Drouwen. 

Op WOENSDAG 11 April 1855, ’s avonds te zeven uur, ten huize van den Logementhouder J. WIND te 

Smilde, finale Verkoop (zonder nadere Palmslag) van de 

BEHUIZING EN ERF 

bewoond en gebruikt wordende door de Weduwe ISRAëL FRANK te Smilde.  

                                                                                                                                                                  H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG  11 APRIL 1855 
 
Bij acte, op den 2 April 1855 ten overstaan van den Notaris SERVATIUS verleden en naar behooren 

geregistreerd, is de VENNOOTSCHAP tusschen de Heeren JULIUS VITRINGA DE WAL en HENRICUS DE 

WAL, beide boomkweekers te Smilde onder de firma GEBROEDERS DE WAL, aangegeven tot het 

bedrijven eener boom- heester- en bloemkweekerij en van hetgeen tot den handel in die voorwerpen 

behoort, van af den 10 dezer maand April 
ONTBONDEN, 

terwijl de Heer HENRICUS DE WAL voornd., die met de LIQUIDATIE is belast, den handel het onderwerp  

der VENNOOTSCHAP uitmakende, voor zijne rekening zal voortzetten, en daarbij van den naam dier 

ontbondende Vennootschap zal kunnen gebruik maken. 
Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan art. 30 en volgenden van het Wetboek van 

Koophandel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  14 APRIL 1855 
 
Heden overleed in den ouderdom van bijna 28 jaren mijne geliefde echtgenoot S.M.D. KLAASESZ, mij 

nalatende 2 kinderen, van welke het jongste slechts 12 dagen telt. 

HOOGERSMILDE, 9 April 1855                                                                  A.B. VAN KUIJK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG  18 APRIL 1855 
 
Heden morgen overleed ten mijne huize, in den ouderdom van ruim 29 jaren, mijn schoonbroeder  

B. VAN HAGE, in leven onderwijzer te Annerveensche-Kanaal. 

SMILDE, 17 April 1855                                                                            Uit naam der Familie: 

Eenige kennisgeving                                                                                           A. SPIER 


