
blad 1858 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 JANUARIJ 1858 
 

Uit de hand te koop 

eene hechte, sterke en overdekte TURFPRAAM met volledige inventaris, groot een en zestig 

tonnen, en genaamd de drie Gebroeders, liggende te Bovensmilde, gemeente Smilde, bij het huis 
van den ondergeteekende eigenaar aldaar bij wien gegadigden zich te dezer zake zullen hebben te 

vervoegen. 

Smilde, 31 December 1857       S.J. DE VRIES 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 JANUARIJ 1858 
 
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal ten verzoeke van G.F. WESSELING en mede 
eigenaren, op Dingsdag den 12 Januarij e.k., des voormiddags om 11 uren, ten huize van de 

Weduwe L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, publiek bij palmslag Verkoopen: 

Een perceel Veld en Veengrond, 22 bunder 59 roeden en 90 ellen groot, zeer gunstig gelegen te 
Hoogersmilde aan de Zuid Oostzijde der Drentsche hoofdvaart en schietende van af die 

hoofdvaart op de Beilervaart. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 JANUARIJ 1858 
 
Smilde, 8 Jan. Gisteren avond ongeveer half negen, wilde de vrouw van H. de Vries alhier haar 

schoonzoon en dochter, die met hun schip voor hunne deur lagen, nog voor zij naar bed gingen, 

nog even bezoeken. Zij komt gelukkig over de plank aan boord en is reeds op de plecht, toen zij, 
door welk toeval is onbekend, weer over boord valt, met het hoofd op het ijs, waarvan het gevolg 

was, dat zij kort daarna een lijk was. Den tweeden kersdag l.l.  had zij met haren echtgenoot de 

gouden bruiloft gevierd. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Maandag den 18 Januarij aanstaande des namiddags 
ten een uur, ten huize van de Wed. L. FLEDDERUS te Hooger-Smilde, ten verzoeke van HENDRIK 

BOERHOF c.s. aldaar, bij inzate en later bij palmslag verkoopen: 

Een HUIS met een kamp LAND te Hooger-Smilde aan de zandwegzijde der hoofdvaart, tegenover 
de Hervormde Kerk, groot 56 roeden, 40 ellen. 

- 

Genoemde Notaris zal dien zelfden dag, des voormiddags te tien uur, in het Veldhuizer-bosch te 

Hooger-Smilde, ten verzoeke van P. BOERHOF, in het openbaar verkoopen: 
Een partij opgaande DENNENBOOMEN daar ter plaatse aanwezig.  

Voorts na afloop daarvan een dagwerk best blaauwe vergravene TURF, te veld staande bij de 

woning van H. BOERHOF voornoemd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 JANUARIJ 1858 
 
Smilde, 15 Jan. Werd in de courant van gisteren uit Gramsbergen als iets bijzonders berigt, dat bij 
H.H. Kregel te Holthone eene mot op nieuwjaarsdag 14 jongen had geworpen, van hier kunnen we 

melden, dat J. Bloemberg Zwiers bij eene mot elf biggen heeft, die den 1sten dezer reeds zeven 

weken oud waren, en dat diezelfden mot in ’t voorjaar van 1857 tien biggen heeft ter wereld 

gebragt. Hij heeft het plan om de mot voor de derde maal onder den beer te brengen. 


