
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 2 MAART 1841 

Een SMIDSGEZEL, gehuwd of ongehuwd, zijn werk goed verstaande, op zeer 

aannemelijke voorwaarden als baas wenschende te fungeeren, in eene Smederij, 

hoofdzakelijk  bestemd ter vervaardiging van gereedschappen voor veen-arbeiders, en 

dadelijk als zoodanig in dienst kunnende treden; vervoege zich daartoe, onder vertoon 

van goede getuigschriften wegens gedrag en bekwaamheid, vóór 14 Maart aanstaande, 

bij den ondergeteekende te Smilde. 

Smilde, 27 Februarij 1841                                                    H. BAKKER 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 23 MAART 1841 
 
Op dingsdag den 23 Maart, ’s avonds ten 7 ure, ten huize van den kastelein Luxwolda te 

Smilde,  gedenken de heeren J. Wind en R. Sickens Swalue, de eerste als Voogd en de 

laatste als toeziend Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen H. de Jonge en 

C.H. Swalue, te verkoopen: de VEENPLAATS no. 33, op het Noorden achter de 

Kijmmellswijke op de Smilde, en een HUIS, staande op de Vriesche scheid achter de 

Witte Wijk op de Smilde. – Zegt het voort. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 30 MAART 1841 
 
Het heeft den Heer van leven en dood behaagd, onze hartelijk geliefde moeder, Grietje 

Kraak, wed. J. Sickens, in den gezegenden ouderdom van 78 jaren en 6 maanden, heden 

avond 6 uur het tijdelijke met het eeuwige te doen verwisselen, en zoo hoopen wij in 

Zijne eeuwige heerlijkheid opgenomen. 

Smilde, den 26 Maart 1841 

                                                                                           J.K. SICKENS 

                                                               mede uit naam van mijn broeder en zusters 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 9 APRIL 1841 
 
Alle diegenen, welke iets zijn verschuldigd of hebben te vorderen van wijlen Ante Mast, 

in leven winkelier te Smilde en aldaar overleden, worden bij dezen opgeroepen, om 

daarvan in persoon of met vrachtvrije brieven opgave te doen vóór den 25 April 1841, 

ten huize en ten kantore van den Deurwaarder bij het Kantongeregt te Assen. 

Assen, den 25 Maart 1841                                                    J. HAAK, Deurwaarder 


