
blad 1855q 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 1855 
 
Smilde, 26 Nov. Als een bewijs, dat men ook hier varkens tot eene belangrijke zwaarte kan mesten, 

kunnen we berigten, dat door G. ten Oever, Grutter alhier, een varken is gemest en geslagt van 501; 

zegge vijfhonderd en een halve Ned. ponden en verkocht à f 0,32, dus voor eene som van f 160,32. 
Onlangs zijn door ZEd. twee varkens geslagt, die zamen een bruto gewigt hadden van 822 halve Ned. 

ponden, die verkocht zijn à f 0,25. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 DECEMBER 1855 
 
Smilde, 28 Nov. Door de Chr. Afgescheidene Gemeente alhier is uit het vroeger in deze courant 
geplaatste drietal met eenparige stemmen tot herder en leeraar verkozen de Weleerw. Heer E. 

Breitsma te Deventer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 DECEMBER 1855 
 

Kantongeregt te Assen 
7 Dec. H.S., schipper te Smilde, ter zake dat hij den 30 Sept. ll. des avonds omstreeks elf uren, 

herhaaldelijk met stokken of afgebroken boompjes heeft gesmeten tegen de eenige deur van het huis 

bewoond door Hendrik Braam, timmerman te Smilde, veroordeeld in eene boete van f 5,-: - R. de R., 
G.V., D.H., en J. van V., allen schippers, wonende te Smilde en te Zwartsluis, wegens dezelfde zaak, 

als zijnde hunne schuld niet bewezen, vrijgesproken. 

Op DINGSDAG den 8 Januarij e.k., des morgens 10 uur zullen te Smilde in de VEENHOOP, worden 

VERKOCHT: 

Ruim 258 Bunder VEEN-, HEIDEVELDEN, LAND en ONDERGRONDEN met 
 7 ARBEIDERSWONINGEN, gelegen te Smilde, in Drenthe, op de Molenwijk tusschen de Suermondts- 

en Eekhoudtswijken, uitmuntend geschikt voor eene ontginning in ’t groot, met ruim 55 Bunder 

van het beste VEEN, alles toebehoorende aan den Heer E. SUERMONDT, Koopman te Rotterdam, 
gesplitst in 60 Perceelen, breeder bij BOEKJES en AANPLAKBILJETTEN omschreven, zijnde de 

perceelen op het terrein aangewezen. 

Aanwijzing op het terrein wordt gegeven door den Heer B. JONKER, Wethouder te Smilde, terwijl 

inlichtingen te bekomen zijn bij Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA te Assen en bij H.H. VAN LIER, Notaris 
te Assen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 DECEMBER 1855 
 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING 

Op nader te bepalen tijd zullen ten overstaan van Mr. W.O. SERVATIUS, Notaris te Dwingelo, ten 

verzoeke van de ervan van Wijlen JOHANNA GEERTRUIDA FLEDDERUS en ten huize van Mejufvrouw 
de Wed. LAMBERTUS FLEDDERUS te Hoogersmilde, gemeente Smilde, PUBLIEK WORDEN GEVEILD EN 

VERKOCHT: 

1
e
. Eene opstrekkende KEUTERIJ, te Hoogersmilde, zeer gunstig tegenover het Oranje-Kanaal 

gelegen, en thans door JAN SCHANS wordende bewoond en gebruikt, welke met het daarbij behorende 

HEIDEVELD, circa 21 BUNDERS groot is, vanaf den Straatweg tot op de grensscheiding met Vriesland. 

2
e
. Eene BOERENPLAATS, mede gelegen te Hoogersmilde, en thans door AALDERT BRUGGINK 

wordende bewoond en gebruikt, zijnde deze BOERENPLAATS welke eveneens in eenen opstrek 
tusschen den Straatweg en de grensscheiding met Vriesland is gelegen, met de daarbij behoorende 

BOSCH- en VELDGRONDEN, ruim 43 BUNDERS groot, 

en 3
e
. Een uitmuntend stuk HOOILAND onder Eemster, gemeente Dwingelo, het GROOTE SPIJKS 

genaamd, met de geregte helft van een daaraangelegen perceel HOOILAND, het BOLLE SPIJK geheten, 

benevens eenig BOUWLAND onder Diever. 

 


