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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 APRIL 1856 
 

Aan de Kiezers te Smilde! 

De ondergeteekende, benoemd tot lid van den Raad der gemeente Smilde, heeft de eer de Kiezers dier 
gemeente bij dezen beleefdelijk te bedanken, voor het in hem gestelde vertrouwen, met te kennisgeving, 

dat hij om bijzondere redenen gemeend heeft die benoeming niet te kunnen aannemen, waarvan door hem 

aan den Raad is kennis gegeven. 

Smilde, 18 April 1856                                                                         W. DE VROOME 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 APRIL 1856 
 
Heden behaagde het den alleen wijzen God, om plotseling door den dood uit ons midden weg te nemen, 
mijne hartelijk geliefde echtgenoot ANNA VENNIK, in den ouderdom van ruim 46 jaren. Hierdoor treft mij 

de gevoeligste slag mijns levens; ik verlies in haar eene dierbare gade, mijne kinderen een zeer 

zorgvuldige moeder. 

Hoogersmilde, 20 April 1856                                                                            H. VAN VEEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 APRIL 1856 
 

SCHOUWBURG-TENT TE SMILDE. 

Geplaatst bij het Logement DE VEENHOOP. 
De ondergeteekende Toneel-directeuren nemen de vrijheid het kunstminnend publiek ter kennisse te 

brengen; dat zij de eer zullen hebben met hun nederduitsch toneelgezelschap, ter gelegenheid der 

voorjaarsmarkt eenige Voorstellingen te geven; welke zullen bestaan in de vrolijkste vaudeville en 

blijspelen met zang, welk tegenwoordig in de Salons des Variétés te Amsterdam ten toneele worden 
gebragt, waarin de voornaamste en komieke rollen, door de Heeren BAMBERG en SMITS, (de laatste 

gewezen acteur bij den Koninklijke Schouwburg te ’s Hage) respectievelijk zullen vervuld worden. De te 

gegevene stukken zullen dagelijks door gedrukte circulaires worden bekend gemaakt; elken avond zal de 
voorstelling een aanvang nemen met de VERBAZENDSTE en alhier nog nooit vertoonde verrigtingen in de 

goochelkunst en mimiek, uitgevoerd door TOBIAS BAMBERG van Amsterdam, welke ook op Woensdag 

ter gelegenheid der marktdag op den dag buitengewone voorstellingen zal geven. De aanvang ’s avonds 

precies acht uur; de eerste representatie zal plaats hebben op MAANDAG 28 April 1856 en de prijzen der 
plaatsen zijn: Eerste rang 75 ct., 2de rang 50 ct., derde rang 30 ct. 

                                                                                                                           T. BAMBERG en J. DE GELDER 

 

Op MAANDAG den 28 April e.k. des voordemiddags te 10 uur en zoo noodig op DINGSDAG 

daaraanvolgend, zullen, ten verzoeke van de Erven LUXWOLDA, in de Veenhoop te Smilde, door de 
Notarissen A.J.C. TELLEGEN en A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, publiek worden verkocht: 

De aanzienlijk zich aldaar bevindende INBOEDEL, als: HUISMEUBELEN, BEDDEGOED, KEUKEN- en 

TAFELGEREEDSCHAPPEN, TUIGEN, MELK- en STALGEREEDSCHAPPEN, vijf PAARDEN, KOEIJEN, 

KAPWAGEN, CHAIS, LEVENSMIDDELEN en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 
Assen, 22 April 1856                                                               A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

                                                                                                                   Notaris. 


