
 

blad 1855m 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 AUGUSTUS 1855 
 
Smilde, 17 Aug. De Chr. Afg. gemeente alhier heeft, ter vervulling der predikantsplaats, welke door het 

aanstaande vertrek van haren leeraar vacant staat te worden, het volgende drietal gemaakt: de Bei, 
predikant te Middelstum, en Bavink en Kok, predikanten te Hoogeveen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1855 
 
Smilde, 19 Aug. Heden voormiddag nam de W.Ew. Heer E. Smit, chr. afg. pred. alhier, afscheid van 

zijne gemeente, tot tekst hebbende Hebr. 13 vs. 20 en 21. Eene groote schare belangstellenden woonde 

deze afscheidsrede bij. De Heer geve, dat hij in zijne nieuwe gemeente Gorinchem, die achting en 

toegenegenheid moge ondervinden, die hij hier zoo ruimschoots genoot, en stelle hem ook daar tot 

eenen ruimen zege. 

-21 Aug. Uit het in deze courant van den 18 dezer vermelde drietal, is door de chr. afg. gemeente alhier, 

met 69 van de 79 uitgebragte stemmen, tot haren herder en leeraar verkozen, de WEw. en  Zeer Gel. 

Heer J. Bavink te Hoogeveen. 

OP NADER TE BEPALEN DAG ZAL 

PUBLIEK WORDEN VERKOCHT 
HET LOGEMENT 

DE VEENHOOP, 

zeer neringrijk en allergunstigst gelegen in de kom der gemeente SMILDE, aan de Straatweg en de 
Drentsche Hoofdvaart, zijnde tevens GEMEENTEHUIS, hebbende ruime VERTREKKEN en STALLING, 

waar sedert vele jaren het bedrijf  van LOGEMENT en STALHOUDER wordt uitgeoefend , met daarbij 

behoorende en omliggende GRONDEN en LANDERIJEN. 

Assen den 21 Augustus 1855.                                A. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

                                                                                                Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1855 
 
Hoogersmilde, 25 Aug. Met genoegen kunnen we berigten, dat de schoolkinderen alhier hunnen 

onderwijzer H. Ulenhake als bewijs hunner achting met een fraai zilveren sigarenpijpje hebben vereerd. 

Smilde, 25 Aug. Met genoegen vernemen we, dat de raad dezer gemeente, bij besluit van heden, 

magtiging bij Ged. Staten dezer provincie heeft aangevraagd, om met de gemeentebesturen van Norg, 
Roden en Groningen te regelen den aanleg van een kunst- of straatweg, zullende loopen van den 

rijksstraatweg alhier langs de Norgervaart door de gemeenten Norg en Roden tot Groningen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 SEPTEMBER 1855 
 
De ondergeteekende maakt hiermede aan belangstellenden bekend dat hij voornemens is te 

verkoopen, voor het einde dezer maand: eenige beste zware Vlaamsche 

KONIJNEN, 

voor den geringen prijs van f 1,50 per stuk; JONGEN naar evenredigheid tot lager prijs. 

SMILDE, 1 september 1855                                                                                W. STUUR 


