
blad 1854s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 DECEMBER 1854 
 
Heden werd ons ouderhart op het onverwachts diep getroffen, door het overlijden der jongste onzer 

lievelingen PIETRONELLA JACOBA, in den nog jeugdigen leeftijd van ruim een jaar en acht maanden. 

SMILDE 9 December 1854                                                                  P.J. SPRUIT 

Eenige kennisgeving                                                                            C. SPRUIT-VUIJK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 DECEMBER 1854 
 
Smilde, 15 Dec. Het wapperen van vlaggen bij de Leembrug gaf heden te kennen, dat aldaar eene 

bijzonderheid plaats had of iets belangrijks gebeurde. Op het land van den heer A. Spier en Comp. werd 

heden de eerste lading mest gelost. Wij kunnen hier bijvoegen, dat de werkzaamheden niet alleen 

geregeld, maar ook voorspoedig haren gang gaan. 70 à 80 arbeiders zijn er dagelijks aan het werk en 

verdienen bij gunstig weder elk plus minus drie gulden in de week. 

Trof ons den 9 dezer het verlies van onze jongste lieveling, PIETRONELLA JACOBA, thans is die 

droefheid eenigzins gelenigd geworden, daar door  Gods goedheid heden morgen mijne geliefde 
Echtgenoote CORNELIA VUIJK beviel van een welgeschapen Zoon . 

Smilde den 13 December 1854                                                                P.J. SPRUIT 

 Eenige kennisgeving 

Ten overstaan van den Notaris H.H. VAN LIER te Assen, zal op VRIJDAG den 22 December 1854, ’s 

avonds te zes uur te beginnen, in het logement van JOHANNES WIND te Smilde, 

PUBLIEK WORDEN GEVEILD: 

1
e
 Ten verzoeke van de erven JAN JANS LOK JR. te Smilde: 

 Eene BEHUIZINGE en ERF, staande en gelegen te Hijkersmilde, Zuidoost-zijde der Hoofdvaart, 
nabij de helling van KLAAS FERNHOUT. 

2
e
 Ten verzoeke van de erven JAN ENSING te Smilde: 

 Eene BEHUIZINGE en ERF en bijgelegen KAMP LAND, staande en gelegen te Smilde, tegenover 

het logement van den heer WIND, benevens een KAMP LAND op de Evert Hendriks Wijk. 
3

e
 Ten verzoeke van ALBERTUS SMID te Smilde: 

 Eene BEHUIZINGE en HEEMSTEDE, staande en gelegen te Smilde, Noord-westzijde der 

Hoofdvaart, aangekocht van ROELOF BENNINK te Smilde en Consorten, en 
 Een perceel BOVENVEEN, aan de Domein-Wijk te Assen, zijnd de vierde klink op de veenplaats, 

door wijlen HENDRIK JAN DRENTHEN aangekocht van het Domein. 

Assen den 15 December 1854                                                                  H.H. VAN LIER 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 DECEMBER 1854 
 
Smilde, 18 Dec. Gisteren avond kwam de diligence, die gewoonlijk om drie uur hier passeert, om 

ongeveer tien uur aan. Na aan de Veenhoop van paarden te hebben verwisseld, reed men verder; dan 
nauwelijks was men 5 minuten gevorderd of de wagen geraakte op de berm aan den vaart kant en zat 

weldra vast. De passagiers verlieten de diligence en met hulp van vele menschen en andere paarden 

heeft men de wagen weer los en op de straat gekregen, waarna men de reis, na een oponthoud van meer 
dan twee uur, kon vervolgen. Twee personen zijn ’s nachts in het logement de Veenhoop gebleven en 

hebben zich heden per extra rijtuig naar Groningen laten brengen. 

Mijn hartelijk geliefde Echtgenoote EGBERDINA MARGARETHA HARS beviel heden zeer voorspoedig 

van een welgeschapen Zoon . 

SMILDE, 18 December 1854                                                                    J.S. LUXWOLDA 


