
blad 1860 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JANUARIJ 1860 
 
Smilde, 1 Jan. In deze gemeente zijn in ’t verloopen jaar 1859, gehuwd 59 paar, geboren 120 jongens en 

106 meisjes te zamen 226 kinderen; overleden 102 van het manl. en 101 van het vrouwl. geslacht, te 

zamen 203 personen, en getal, dat nog nooit in deze gemeente werdt bereikt, daarenboven zijn er 11 

levenloos geboren aangegeven. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 14 Januarij a.s., ’s avonds te 6 uur, in ’t 

Logement de Oude Veenhoop bij J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van d’Erven ALBERT BRAS, in leven 

Timmerman te Smilde, bij inzate en later bij palmslag verkoopen: 

Twee HUIZEN en TUINEN, gelegen te Hijkersmilde, te Smilde aan de Z.O. zijde der Hoofdvaart, 

tegenover de Bakkersdraaij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 JANUARIJ 1860 
 
Smilde. Niet zoodra was de dageraad van den eersten dag des jaars aangebroken of men zag hier 

gewoonlijk geheele scharen bij langs de huizen loopen het gewone: geluk in ’t nieuwe jaar! uitende. Die 
’s morgens vroeg kerkwaarts ging, moest dikwijls baan maken, om niet tegen het lijf geloopen te 

worden. Den eersten dag van dit jaar was ’t hier geheel anders. Ongehinderd kon men naar Gods tempel 

gaan, geen geloop van de bedelaars of rumoer vond men langs de straat. Eere zij daarvoor toegebragt 

aan het hoofd dezer gemeente, dat het nieuwjaars bedelen op den eersten dag had verboden. 

Hooger-smilde, 4 Jan. Bleven we langen tijd bevrijd van de gevreesde ziekte onder de varkens, dit is 

thans ’t geval niet meer. Reeds zijn hier bij twee boeren, drie varkens, na eene zeer korte ongesteldheid 

gestorven. 

VERKOOP 

VAN EIGENDOM. 
De heer H.E. HEIDEMA te Hooger-Smilde is voornemens publiek ter verkoop aan te bieden: 

Den EIGENDOM van eene Boerenplaats te Smilde, groot ruim 42 bunders, voor drie jaren aangekocht 

van den heer EEKHOUT, waarvan de beklemming aan den verkooper wordt voorbehouden, zullende 
jaarlijks op Midwinter tot vaste huur doen, honderd veertig guldens, met geschenken van af- en 

aankomende meijers en erfgenamen. Deze Verkoop zal gehouden worden in de zaal van J.B. SCHUT te 

Assen, op Donderdag den 19 Januarij 1860, des avonds te 7 uur. 

Nadere informatien te bekomen te Assen bij den Notaris 

          H.H. VAN LIER 

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. H. DE 

VROOME te Smilde, op Vrijdag den 13 Januarij e.k. publiek verkoopen: 
Circa 100 dagwerken te velde staande 

vergraven Turf, 

worden gadingmakenden verzocht op bedoelde Vrijdag, des morgens om 10 uur zamen te komen ten 

huize van Verkoopster, vanwaar men zich naar de te veilen turf zal begeven. 

De Notaris Mr. W. SERVATIUS te Dwingelo, zal ten huize en verzoeke van mejufvrouw de Wed. H. DE 

VROOME te Smilde, op Vrijdag den 27 Januarij e.k. bij inzate en op Vrijdag den 10 Februarij 

daaraanvolgende bij Palmslag, telkens des avonds om zes uur te beginnen, publiek veilen en verkoopen: 

Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND te Smilde en eene plaats LAND en ONDERGROND aldaar, 

zijnde de 2
de

 plaats in het 6
e
 blok. 


