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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 DECEMBER 1857 
 
Smilde, 16 Dec. Eenige ingezetenen alhier, hebben de treurige ervaring opgedaan, dat hun de 
aardappelen in de kuilen vrij erg beginnen te rotten. Wij gelooven, dat men wel zal doen al de kuilen 

te openen en de aardappels van de rottigen te zuiveren, waartoe het zachte en drooge weder thans 

gunstig is. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 DECEMBER 1857 
 
De heer D. KRAMER en Echtgenoot, geb. FLEDDERUS, te Havelte, als Voogden over de minderjarige 
LAMBERTHA HOVINGH, zijn voornemens tengevolge bekomen Regts-authorisatie, publiek te koop aan 

te bieden: 

1
e
. Eene opstrekkende Plaats gelegen te Smilde, in het tweede blok N.W.zijde der Hoofdvaart, plaats 

no 21, zijnde HUIZINGE, BOUWLAND, DALGROND en VEEN, te zamen groot p.m. B 7, 64 32, - sectie 

H no 275 gedeelte. 

2
e
 De 5de klink BOVENVEEN op plaats 28 in het 3de Blok aldaar, sectie 1. no 226 gedeelte, groot p.m. 

62 roeden (372 o.r.) 
3

e
 Min of meer B 5.15 30 HEIDEVELD, gelegen in de Marke van Hijken, te N.O. van en aan ‘t Oranje 

Kanaal. 

De eerste Veiling zal plaats hebben te Smilde, in het Logement van JOH. WIND, op WOENSDAG den 
30 Dec. 1857, des avonds te 7 uur. 

        Notaris H. H. VAN LIER 

Smilde, 24 Dec. Gisteren heeft alhier de uitbesteding van den nieuw aan te leggen grindweg van af ’s 
Rijks straatweg, langs de Wittewijk tot aan de Friesche grenzen plaats gehad. De laagste schrijver is 

geweest H. Oldenkamp en Co., met f 6438. Men verneemt, dat het nog niet is gegund. 

25 Dec. Dat men op den eersten Kersdag het paard in de weide ziet loopen en het meibloempje, even 

als in het voorjaar, tusschen het groene gras ziet prijken, behoort zeker onder de zeldzaamheden; beide 

kan men hier thans aanschouwen. 

G. MAST te SMILDE 

berigt, dat hij zijne WEKELIJKSCHE VAART met de SNIK van Assen over Smilde naar Schoonoord en 

terug zal aanvangen op MAANDAG den 28 Dec. e.k. om voortaan geregeld te varen van Assen 
Maandags omstreeks 10 uur voormiddags en van Schoonoord des Woensdags omstreeks 9 uur. 

Smilde, 24 Dec. 1857       G. MAST 

Op MAANDAG den 4 Januarij ek. des avonds te 6 uur, in het Logement van JOHANNES WIND te 
Smilde, zullen ten verzoeke van H. BLOMBERG, publiek worden verkocht: 

Een dubbel HUIS met 2 voorvertrekken, achterkeuken en kelderkamer en schuren en ⅓ bunder 

achtergelegen TUIN- en WEIDEGROND, allergunstigst gelegen aan den Straatweg en Drentsche 
hoofdvaart te Smilde en een kamp uitmuntend GROENLAND, gelegen nabij de Molenwijk, groot 1 

bunder 6 roeden. 

Assen, 25 December 1857     A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

         Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26  DECEMBER 1857 
 


