
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 23 DECEMBER  1852 
 
Smilde, 21 Dec. Het is thans stellig, dat de longziekte op den stal van den veehouder C. de Jonge 

alhier heerscht. Om ten aanzien van den twijfel deswege zekerheid te bekomen, is een ziek kalf, met 
toestemming des eigenaars, gedood en door den Veearts Mos geopend, en werden toen de 

eigenaardige kenteekenen der longziekte wel degelijk opgemerkt. Deze gevreesde ziekte vertoont 

zich hier echter bijzonder goedaardig, de twee runderen, welke ziek waren zijn hersteld, terwijl twee 

andere op nieuw zijn ziek geworden, waarvan een, gelijk gemeld, is afgemaakt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 28 DECEMBER  1852 
 
Smilde, 25 Dec. Gisteren had hier weder eene openbare Raads-vergadering plaats. Behalve de 

heeren de Vroome, Blenken en van Veen waren alle leden tegenwoordig. Er is no. 1 met afschaffing 

der bezoldigde nachtwacht, een reglement op de onbezoldigde nachtwacht vast gesteld; 2
e
, het 

opmaken eener tabelle van schouwbare wegen enz. aan B. en W. opgedragen; 3
e
 besloten de 

stukken, betrekkelijk den grindweg van hier naar de Lemmer bij de leden te doen rondlezen. 

 

Heden beviel van eene welgeschapene DOCHTER HENDERICA TEN WOLDE, geliefde Echtgenoot van 

SMILDE den 21 Dec. 1852                                                                               W. DE VROOME 

                                                                                                                            Ontvanger                         

OP DONDERDAG DEN 6 JAN. 1853, 

ten huize van JOHANNES WIND te Smilde, ’s avonds te 7 uur, zal inzate worden gehouden van: 
Eene BEHUIZINGE, waarin drie vertrekken, voorts KEUKEN, SCHUUR met den daarachter gelegen 

TUIN, alles staande en gelegen te Smilde, ten Noord-westen van de hoofdvaart, in huur wordende 

bewoond en gebruikt door den Rijks-ambtenaar SCHOLTEN, toebehoorende aan de Heeren 
TONCKENS, FLEDDERUS en Co. 

Tevens zal alsdan geveild worden: Een TURFPRAAM, met zeil en treil, ankers en touwen, 

wordende bevaren door POUWEL KLOUWEN, groot 28 tonnen, ledig liggende vooraan in de 

Kijmmellswijk te Smilde, - Voorts TWEE BOKKEN, groot tien en negen tonnen. 

Assen den 27 December 1852                                                                H.H. VAN LIER 

MARGIEN REINDERS DE JONG te Smilde is  voornemen ten overstaan van den Notaris VAN LIER te 

Assen publiek te verkoopen: 
Eene KEUTERIJ, gelegen te Smilde aan den Straatweg N.W. zijde der hoofdvaart, tusschen de 

Krommewijk en de Leembrug; bestaande uit Huis, Tuin, Hakbosch, Bouwlanden en Weideland, 

aan en bij elkander gelegen; groot vier bunders, zeven roeden en tien ellen. 
Deze verkooping zal plaats hebben ten huize van JOHANNES WIND te Smilde, op DONDERDAG den 

6den Januarij 1853 des avonds te 7 uur te beginnen. 

Assen, den 27 December 1852                                                               H.H. VAN LIER 


