
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 5 OCTOBER  1852 
 
Ondertrouwd:                                                          J.T. DE HAAN 

                                                                                        van de Smilde 
                                                                                        met 

                                                                                A.A.B. CALAMINUS 

WERL, den 26 Sept. 1852 

Eenige kennisgeving 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 9 OCTOBER  1852 
 
G.A. KALVERKAMP, Onderwijzer te Boven-Smilde, verlangt spoedig een Ondermeester met Rang. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 16 OCTOBER  1852 
 
Smilde, 15 Oct. Gisteren zou ’t vergelijkend examen voor de vacante Israël. school dezer gemeente 

plaats hebben. Er had zich echter maar één sollicitant n.l. de waarnemer aangegeven, weshalve men 

tot geen vergelijkend examen kon overgaan. Er is besloten eene nieuwe oproeping te doen. 

Heden overleed tot onzer aller droefheid, in den ouderdom van bijna 80 jaren, onze waarde Vader en 

behuwd-Vader MATTHIJS DE VROOME, Oud-Rijks-ontvanger alhier. 
Smilde                                                                                                  Uit aller naam, 

14 Oct. 1852                                                                                         W. DE VROOME 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 21 OCTOBER  1852 
 
Smilde, 18 Oct. Heden zou alhier eene bijeenkomst plaats hebben, waarin de middelen zouden 

worden beraamd, hoe de noodlottige verkooping van het armhuis alhier, welke verkoop onlangs is 
geannoneerd, kan worden voorkomen. Het is te hoopen, dat deze gemeente spoedig zelve de gelden 

uit de kas ad pios usus in handen zal krijgen, waardoor dan de obligatien, die reeds sedert lang met 

de interessen verschenen zijn, kunnen ingelost worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 23 OCTOBER  1852 
 
Smilde, 21 Oct. Gisteren is door de Chr. Afg. gemeente alhier uit eene vroeger gemaakte nominatie 

(zie deze courant van den 28 Sept. ll.) met meerderheid van stemmen tot haren predikant verkozen 

den WelEerw. Zeer Gel. Heer K.J. van Goor te Sneek, aan wien de beroepsbrief zal worden 

toegezonden. 

In de openb. raadsvergadering, gister achtermiddag gehouden, waren 7 leden tegenwoordig. Er is 1
e
 

besloten de verordening op de verandering van woonplaats, ingevolge de bedenking door Ged. 

Staten daartegen gemaakt, te wijzigen: - 2
e
 benoemd een stembureau voor de verkiezing van 1 lid 

der Prov. Staten op den 25 dezer: - 3
e
 besloten ten opzigte van den grind- of straatweg van hier naar 

de Lemmer, dien weg, wat de Smilde betreft, voor eigen rekening aan te leggen, onder goedkeuring 

van het Prov. Bestuur: - 4
e
 gearresteerd, onder goedkeuring van Ged. St. eene verordening op de 

heffing van Leges ter Secretarie en voor den Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. 

20 Oct. Met genoegen kunnen wij berigten, dat besloten is, dat de geannoneerde en reeds 

aangeplakte verkooping van het armhuis alhier niet zal plaats hebben. 

                                                                                                                        Hbl. 


