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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  18  DECEMBER 1858 
 

 Smilde, 16 Dec. In de vorige week is het leidingkanaal, waardoor men het water uit het Oranje-kanaal in 

de Molenwijk zal verkrijgen, uitbesteed, in acht perceelen, alleen het graafwerk, voor eene som van f 

2145. In deze week is het werk gegund, en men is er reeds ijverig mede bezig. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 DECEMBER 1858 
 

 De COMMISSIE tot het maken van de WATERLEIDING van af de Suermondswijk tot het Oranje-Kanaal 
zijn voornemens, bij enkele inschrijving, op  den 28 December aanstaande, des morgens om elf uur van 

dien dag, publiek 

AAN TE BESTEDEN; 
Het maken van ZES HOUTEN DUIKERS in de gemelde waterleiding; 

waarvan het BESTEK van af heden ter lezing ligt ten huize van AALTJE LUXWOLDA, in de Nieuwe 

Veenhoop te Smilde. 

Smilde den 21 December 1858.     De Commissie voornoemd, 
         C.W.E. KIJMMELL 

         P.J.L. EEKHOUT 

         B. JONKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 DECEMBER 1858 
 

 Smilde, 25 Dec. Donderdag avond gingen twee dochters van den koopman Z. over eene draai. Door de 
duisternis valt eene derzelve er af in de Hoofdvaart; de andere springt haar na, om haar te redden. 

Gelukkig wordt dit ongeval door den daar tegenover wonenden koopman E. gehoord, die dadelijk er bij 

springt en de beide zusters weer op het drooge brengt en ze misschien van den dood heeft gered. 

Hoogersmilde, 26 Dec. Heden avond heft hier eene gebeurtenis plaats gehad, waarvan men vroeger 
nooit iets heeft gehoord. Twee personen, die zich, naar het scheen, onherkenbaar hadden gemaakt, 

openden het achterportier van den diligence en lieten allerduidelijkst blijken met welk doel. Gelukkig 

zaten daar juist twee zeekapiteins, die hun voornemen spoedig ontdekten en natuurlijk ’t geen men van 

zulke lieden kan verwachten, de aanranders in het volvoeren van hun plan verhinderden. 

- Op de eersten Kersavond is door onzen onderwijzer H. Ulehake eene toespraak gehouden tot de 
jongelieden van beider kunnen, met welke hij een kransje heeft, en tot de verdere genoodigden, die zeer 

voldeed. Op den tweeden kersdag was het feest voor de schoolkinderen, waarbij verzen gereciteerd en 

gezongen werden, zeer tot voldoening van ouden en jongen, die daarbij tegenwoordig waren. 

Op Zaterdag 15 Januarij e.k., ’s avonds 7 uur, in het Logement van JOHANNES WIND te Smilde, zullen 
publiek worden verkocht: 

1
e
. Ten verzoeke van A. SMIT, bakker te Smilde: 

Een HUIS, waarin 2 WONINGEN, met ERF en TUIN, staande en gelegen te Smilde, tegenover de 
afgescheidene kerk, en een perceel BOUWLAND daarbij gelegen, groot 72 roeden 20 ellen. 

2
e
. Ten verzoeke van JOHANNES WIND: 

Drie kampen LAND, gelegen ten westen en oosten van de Drentsche hoofdvaart te Smilde. 

3
e
. Ten verzoeke van HENDRIKUS BLOMBERG: 

Een kamp LAND, gelegen bij de Molenwijk te Smilde. 

4
e
. Ten verzoeke van HENDRIK POMPER: 

Eenige perceelen WEI en BOUWLAND met daaropstaand ARBEIDERSHUIS, te zamen groot ruim 8 
Bunder en gelegen nabij de duikersloot te Smilde. 

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

         Notaris 


